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Achadouros 

 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a 

cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A 

gente descobre que o tamanho das coisas, há que ser 

medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de 

ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do 

nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras 

do mundo. Justo pelo motivo da intimidade [...]. Mas eu 

estava a pensar em achadouros de infância. Se a gente 

cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará 

um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar 

um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando 

agarrar no rabo da lagartixa. Sou hoje um caçador de 

achadouros de infância. Vou meio dementado e enxada às 

costas a cavar no meu quintal vestígios dos meninos que 

fomos [...] (MANOEL DE BARROS, Memórias 

inventadas, 2009). 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação investiga a criança negra quilombola em seus processos de constituição 

identitária a partir das vozes das crianças que moram na comunidade quilombola de 

Araçatiba/ES, considerando suas experiências individuais e coletivas. O trabalho de pesquisa 

foi desenvolvido na comunidade quilombola de Araçatiba/ES, principalmente, no Programa 

Arca das Letras (Programa de Biblioteca Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário), 

envolvendo as crianças que nesse lugar se encontravam. Esta pesquisa busca olhar a criança 

como sujeito e ator social nas relações, compreendendo-a como produzida e produtora de 

história, de cultura. Para fundamentar este estudo, utilizou-se a abordagem histórico-cultural, 

tendo como aporte as concepções de Vigotski (2000, 2007, 2008) sobre a função da sociedade 

e da cultura na constituição do sujeito. Nesse movimento, busca um diálogo com alguns 

autores como Sarmento (1997, 2004, 2005, 2007, 2008), Corsaro (2005, 2009), Kramer 

(2002, 2003), entre outros que têm apontado a necessidade de se conhecer melhor a criança e 

suas infâncias na concretude de suas vivências e experiências. Para compreender as questões 

etnicorraciais e suas implicações na constituição identitária e na educação da criança negra, 

busca autores como Cavalleiro (2001, 2005), Munanga (1996, 1998, 1999, 2004, 2008), 

Gomes (2001, 2007), André (2008), Oliveira (2001, 2005, 2012), entre outros que pesquisam 

essa temática. O método utilizado é o Estudo de Caso do tipo etnográfico, que orientou os 

trabalhos no processo de produção dos dados, utilizando como instrumentos a observação 

participante e entrevistas semiestruturadas, aqui denominadas de conversas, além de 

fotografias, desenhos e relatos orais. O estudo realizado possibilitou compreender como as 

ideologias racistas se construíram e se naturalizaram ao longo da história da população negra 

no Brasil e como isso continua afetando negativamente a constituição identitária do sujeito 

criança negra. Consta, ainda, que outras histórias estão sendo construídas a partir da luta das 

comunidades quilombolas pela regularização de seus territórios e pelo reconhecimento de seu 

patrimônio cultural, o que, de certa maneira, vem esboçando outras possibilidades de 

experiências fundamentais para a constituição dessa criança negra quilombola. A convivência 

e o diálogo com essas crianças apontam a necessidade de se reverem as importâncias e 

desimportâncias que damos às coisas e sinalizam para outras novas possibilidades de 

constituição identitária de si que poderão, se potencializar se forem compreendidas as 



 

 

importâncias das mediações nesse processo de transformação do modo de ser e estar sujeito 

negro em nossa sociedade. 

Palavras-chave: Comunidade quilombola. Criança negra. Relações etnicorraciais e educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The essay investigates the quilombola (people who lived in quilombos – community of slaves 

that had escaped from their masters) black children in their processes of identity constitution 

through the voices of the children living in a quilombola community in Araçatiba/ES, 

considering their individual and collective experiences. The research work was developed in 

the quilombola community in Araçatiba/ES, mainly, in the Ark of Letters Program (Rural 

Library Program of the Ministry of Agrarian Development), involving the children found in 

this place. The research aims at seeing the children as subject and social actor in the relations, 

understanding them as produced and producer of history and culture. In order to substantiate 

the study, it was used a historical-cultural approach, having as contribution the Vigotski 

conceptions (2000, 2007, 2008) about the society and culture role regarding the subjects‟ 

constitution. In this movement, it intends for a dialogue with some authors such as Sarmento 

(1997, 2004, 2005, 2007, 2008), Corsaro (2005, 2009), Kramer (2002, 2003), among others 

who have been standing out the need to know better the children and their childhood in the 

concreteness of their experiences. To understand the racial ethnic issues and their implications 

in the identity constitution and in the back child education, it searches for authors such as 

Cavalleiro (2001, 2005), Munanga (1996, 1998, 1999, 2004, 2008), Gomes (2001, 2007), 

André (2008), Oliveira (2001, 2005, 2012), among others who research on such thematic. The 

method used is the ethnographic study-case, which orientated the works in the data production 

process, using the participant observation and a semi-structures interview as instruments, here 

named as talks, besides photography, drawings and oral reports. The study made possible to 

understand how the racist ideologies are built and naturalized throughout the history of the 

black population in Brazil and how it is still negatively affecting the identity constitution of 

the black child subject.  The research still mentions that other histories are being built through 

the struggle of the quilombola communities to regulate their territories and for the 

acknowledgement of their cultural heritage, what in a certain way, has been drafting other 

possibilities of fundamental experiences to constitute this quilombola black child. The 

acquaintanceship and the dialogue with those children indicate the necessity to review the 

importance and non-importance we give to things and signalize other new possibilities of 

identity constitution that can be potentiate if the importance of the mediations in this 

transformation process of how to be a black subject in this society are comprehended. 

Keywords: Quilombola community. Black child. Ethno racial relations and education. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO 

APROXIMAÇÕES DA PESQUISADORA COM O OBJETO DE ESTUDO 

  

Nada a temer senão o correr da luta, 

 Nada a fazer senão esquecer o medo, 

Abrir o peito à força, numa procura,  

Fugir às armadilhas da mata escura. 

Longe se vai, sonhando demais,  

Mas onde se chega assim, vou descobrir,  

O que me faz sentir, 

Eu, caçador de mim.  

(MILTON NASCIMENTO, 1980) 

Inicio a história sobre a trajetória das minhas aproximações com meu tema de pesquisa 

fazendo uso da metáfora da metamorfose pelo qual passei antes de ingressar no Mestrado, 

mas que não se findou aqui. A minha incompletude me move a alçar tantos outros voos, 

quanto forem necessários, em busca de outras cores, formas, sons, sabores e dores que me 

ajudem a ser cada vez mais sensível à vida e ao ser humano. 

Durante algum tempo, vivi como uma “lagarta”, sentindo-me a mais feia, medrosa e insegura 

de todas as criaturas, e por isso me escondia de tudo. No espetáculo da vida, eu me colocava 

nos bastidores, atrás das cortinas, para não ser vista. Na verdade, eu fugia do olhar, do 

julgamento do outro, mas algo forte que existia em meu interior me impulsionava a buscar a 

vida, mesmo com muito medo e atrás das cortinas. Isso fez a diferença na minha vida, pois 

essa força interior me fez ir atrás do meu Eu.  

Assim, comecei outra caminhada/fase, e de lagarta que vivia olhando para o chão, passei a ser 

lagarta voraz de conhecimento, pois só as lagartas vorazes se transformam em borboletas. 

Então me tornei, como diz Ferraço (2003), caçadora de mim mesma e das minhas outras 

potencialidades para me transformar em borboleta. Para isso, contei com a ajuda de muitas 

outras borboletas que encontrei pelo caminho. Mas, em muitos momentos, foi preciso contar 

somente com a minha força interior, isso fazia parte do processo. Porém, antes de ser 

borboleta, passei um tempo na crisálida, onde pude rever a minha história, deixando retornar 
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os sentidos e significados que outrora me marcaram, tanto os agradáveis quanto os 

desagradáveis. Esse foi um momento difícil, mas necessário para minha transformação. 

À medida que meus pensamentos foram mudando e ganhando outros contornos, todo meu 

corpo também foi se adaptando à minha nova maneira de pensar e fui adquirindo outra forma 

e vendo o mundo e os outros com outras cores.  E, assim, rompi com a casca e as amarras que 

me impediam de ser borboleta e me transformei em uma. 

Essa metáfora me possibilita pensar nas questões das relações etnicorraciais e como elas 

podem cercear o nascimento de muitas “borboletas”, ou seja, essas relações pautadas na 

inferiorização da população negra em relação à população branca podem despotencializar a 

sua afirmação identitária como ser negro.   

Nesse sentido, essa questão faz parte das minhas inquietações com o tema, pois, durante 

muito tempo, incomodou-me ser identificada como a “moreninha” pela família de meu pai. 

Todas as pessoas brancas da família tinham nome, quando eram apresentadas a alguém, mas 

eu e minha irmã éramos as “moreninhas”. E ainda completavam dizendo: “Elas são 

moreninhas, mas são bonitinhas”. 

Isso me fez por muito tempo negar e esquecer minha descendência afro-brasileira, ao ponto de 

fazer questão de dizer que, apesar da cor morena, eu era descendente de italianos. Segundo 

Pollak (1989), diante de lembranças desagradáveis, o silêncio, o esquecimento se impõe para 

evitar as feridas, as marcas carregadas por sentidos distorcidos. E continua o autor: 

A memória é um fenômeno construído social e individualmente, [...] e há uma 

ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade 

[...]. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 

própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 

acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da maneira 

como quer ser percebida pelos outros (POLLAK, 1992, p. 5).  

Situação similar à minha reação em frente às expectativas de ser negro em uma sociedade que 

se imagina branca e se reveste de aparatos para justificar a inferiorização do negro. Nesse 

sentido, a política e a ideologia do branqueamento é um desses aparatos que impregna o 

imaginário social levando à perda das referências culturais e históricas da população negra. 

Foi ainda na fase de crisálida que pude escutar as vozes dos meus ancestrais ecoando em mim, 

levando-me a repensar e a rememorar as tantas histórias, valores, crenças, saberes e fazeres 

que também ajudaram a constituir a pessoa que sou hoje. 
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Souza (1983) ressalta que se descobrir negra/negro é muito mais que uma constatação do que 

é obvio, isso traz outras nuanças que são complexas e produzem outros desdobramentos:  

Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, 

confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas 

alienadas. Mas é também, e, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar 

sua história e recriar-se em suas potencialidades. Ser negro é tornar-se negro 

(SOUZA, 1983, p. 18). 

Para tornar-se negro, o sujeito precisa romper com os paradigmas que valorizam o modelo 

europeu do ideal branco na dimensão do coletivo, da consciência e da educação e se 

empoderar dos conhecimentos da sua história e da sua cultura. Porém, temos aqui implicações 

muito complexas, atravessadas por questões que a sociedade brasileira conservadora, que 

defende a democracia racial, proclamando que negros e brancos possuem os mesmos direitos 

sociais e políticos, de modo geral, não quer discutir, problematizar e, muito menos, visibilizar 

essas questões.  

As tensões que permeiam essa temática me impulsionaram a esta pesquisa, que teve como 

ponto de partida as angústias e inquietações pelas quais passei para reconhecer e assumir que 

era uma mulher negra.  

De certa maneira, a historiografia da população negra brasileira, pautada no legado 

colonialista europeu, que prima pela manutenção do seu lugar de dominante e detentor do 

poder, traz sérios implicações para a população negra se autoafirmar como ser negro/negra.   

Assim, revisitando minha trajetória de vida pessoal e profissional, deparei-me com os 

diferentes e complexos atravessamentos que me constituíram professora e gostaria de destacar 

um marco importante da minha vida, que foi a passagem como professora no município de 

Santa Maria de Jetibá/ES, precisamente na “Escola Aprendizagens”.
1
 Foi com muita 

cooperação que fui capaz de aprender,  compreender, ser, provar, sentir, rir, chorar, significar, 

ressignificar, ganhar, perder, recomeçar e mais tantos outros verbos que fizeram parte desta 

rede de novos significados que comecei a tecer e que até hoje não findei.  

Em meados do ano de 1994, terminei o Curso de Pedagogia na Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes) e, ao final desse mesmo ano, participei e fui aprovada em um concurso 

público para o cargo de professor das séries iniciais do ensino fundamental da primeira escola 

                                                           
1
 O nome da escola é fictício e foi escolhido por ser esse um lugar onde tive muitas aprendizagens que foram 

fundantes para minha formação tanto profissional quanto pessoal. 
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particular do município, uma escola de cooperativa. Em meio há muitas expectativas e 

ansiedades, lancei-me nessa nova etapa da minha vida. 

Assim, o ano de 1995 foi de muitas idas e vindas, erros e acertos, choros e alegrias, mas um 

momento decisivo de saída do casulo. Foi nesse ano, em Santa Maria de Jetibá/ES, que 

retornaram muitas vozes da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude que 

se juntaram a muitas outras vozes dos colegas de trabalho, de alunos e de suas famílias em 

relação às questões etnicorraciais. 

Fui trabalhar num município cuja maioria da população é de descendentes de alemães e onde 

se encontra uma das maiores comunidades pomeranas
2
 do Estado. Para melhorar os 

rendimentos, além da escola da cooperativa, trabalhava em uma escola estadual de ensino 

médio, o que me propiciou uma maior inserção na comunidade, ampliando minhas amizades e 

aprendizagens. 

Na “Escola Aprendizagens”, éramos quatro professores: duas brancas; uma índia, vinda de 

Manaus; e eu, negra. Na primeira reunião em que participamos para conhecer a escola, 

apareceram algumas crianças. Elas olhavam pela janela e riam umas para as outras. Uma das 

mães presentes na reunião olhou para mim e falou: “Elas estão apostando quem vai ser seu 

aluno, Tânia. Todos querem estudar com a professora „moreninha‟”. E essa palavra me fez 

retornar ao convívio familiar, já que, para a família do meu pai, eu e minha irmã, somos as 

moreninhas da família. Isso, de certa forma, afetou-me e me acompanhou durante este ano de 

1995. 

Essa cena se repetiu quando fui apresentada na escola estadual. Foram muitos os olhares e 

sussurros, alguns questionando: “Será que ela vai ser nossa professora?”. Os alunos dessa 

escola também queriam estudar com a professora “moreninha”. Mas foi na “Escola 

Aprendizagens” que minhas inquietações ganharam forma, ou melhor, um espelho, onde 

comecei a refletir e refratar imagens, vozes e lembranças e, principalmente, a me questionar 

como educadora. 

                                                           
2
 A comunidade pomerana é formada por descendentes dos povos que migraram da extinta Pomerânia, país que 

existiu entre 1800 a 1900, localizado entre a Polônia e a Alemanha. É uma comunidade que luta pela 

manutenção de sua cultura, fala a língua pomerana (pomerode ou baixo-alemão) e faz questão de demarcar suas 

fronteiras, sua identidade. Os pomeranos estabeleceram-se na região montanhosa do Espírito Santo. 
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Sentada na última cadeira da fila do canto, estava a única aluna negra da escola. Ela cursava 

na 4ª série e tinha dez anos. Era tímida, quase não falava na sala. A mãe era bem presente na 

escola, sempre muito preocupada com o desempenho da filha, pois queria que ela se 

destacasse dos demais alunos, porém não era isso que acontecia. 

Diante dessa questão, Barbosa (1983) lembra que a escola vai ser vista como aquela 

instituição que contribui tanto para a socialização formal das crianças, ao transmitir-lhe os 

conhecimentos e habilidades, quanto ser referência para a elaboração de padrões de 

comportamento esperados por elas. Assim, a mãe tem como controlar a criança para que não 

faça feio diante dos outros estudantes. E ter o desempenho escolar melhor que dos colegas, 

para essa mãe, é não fazer feio diante dos pares e dos adultos, visto que assim ela garante um 

lugar de destaque para a filha, na única escola particular do município e onde estudam, como 

eles faziam questão de dizer, os melhores alunos. 

Durante esse ano, essa aluna foi um grande desafio para mim. Primeiro, porque me 

identificava com ela, era como se fosse eu sentada naquela cadeira; e, segundo, porque seu 

olhar estava o tempo todo procurando o meu.  

Nesse sentido, concordo com Barbosa (1983), quando diz que, por se encontrar em condições 

de minoria na escola, a criança não possui nenhuma forma de apoio, quando se depara com 

algum problema relacionado com a questão da cor. Pelo que pude perceber e vivenciar, eu 

passei a ser o ponto de apoio dessa criança nos momentos de conflitos e até mesmo nos 

momentos prazerosos de vivência nesse espaço escolar.  

Ao me dar conta disso, lendo em seus olhos e ouvindo seu silêncio, comecei a me dedicar 

mais ao seu processo de aprendizagens em sala de aula. Procurei estar presente nos recreios e 

prestar atenção às relações estabelecidas por ela e seus pares, bem como os adultos. Assim, 

comecei a perceber como essa criança era afetada pelas práticas preconceituosas e 

discriminatórias, principalmente, porque ela não se via nesse lugar. 

Quando retornei à Vitória no ano seguinte, comecei a estudar, ler e apurar meus ouvidos e 

olhos para as questões etnicorraciais e as relações sociais estabelecidas, principalmente, pelos 

alunos e professores no ambiente escolar. Isso me causou muitas inquietações, interrogações, 

problematizações e provocações, tais como: o que conhecemos sobre os modos de vida das 

crianças negras? O que sabemos sobre as experiências vividas por essas crianças no seu 
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processo de constituição identitária? Seus valores, seus modos de vida, suas crenças e 

representações sociais estão presentes no espaço escolar, ou em outros espaços de educação? 

Como essa criança negra se presentifica nas relações sociais? Como visibilizar as práticas 

racistas na escola e na sociedade, quando se nega sua existência? 

Diante dessas e de outras tantas inquietações que foram surgindo no decorrer do meu 

caminhar na educação, o tema da pesquisa se direciona para os processos de subjetivação 

pelos quais passam, principalmente, as crianças negras nas suas interações com os outros no 

meio em que estão inseridas, a princípio, o ambiente escolar.  

A partir dessas reflexões acrescidas das experiências e vivências de práticas preconceituosas e 

discriminatórias no cotidiano das relações sociais, tanto com adultos quanto com crianças, 

senti necessidade de aprofundar meus estudos sobre a temática. 

Assim, comecei a participar de seminários, palestras e a buscar textos, artigos, livros que 

tratassem do assunto sobre as relações etnicorraciais e suas implicações para a constituição do 

sujeito negro. 

Porém, o grande diferencial nesses estudos aconteceu a partir da minha participação no Curso 

de Aperfeiçoamento sobre Educação das Relações Etnicorraciais oferecido pelo Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo (Neab/Ufes) em parceria 

com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (Sedu) para professores, realizado 

de 2009 a 2010. 

Nesse curso, tive contato com professores e pesquisadores da temática, como Abdias do 

Nascimento, Ahyas Syss, Amauri Mendes, Henrique Cunha Jr., Osvaldo Martins Oliveira, 

entre outros, que contribuíram de forma significativa para a construção do meu projeto de 

pesquisa. 

O projeto inicial era um estudo sobre as relações etnicorraciais com crianças negras em uma 

unidade de educação infantil. Mas, no decorrer dos estudos, fui tomando conhecimento de 

alguns projetos de extensão que estavam sendo desenvolvidos na comunidade quilombola de 

Araçatiba/ES por bolsistas do Neab/Ufes. 
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A questão da comunidade quilombola sempre me interessou, devido à riqueza das memórias, 

das histórias e, principalmente, à forma como se organizam politicamente como grupo 

vivendo em comunidade. 

Esse lugar, comunidade quilombola, tão pouco conhecido na e pela educação e sociedade e, 

que, atualmente, vem lutando pelo reconhecimento de sua identidade como grupo étnico e 

pela regularização e titulação de suas terras, dando assim, visibilidade para sua história, de 

certa forma me aguça um desejo forte que acaba me impulsionando a pesquisar sobre esse 

lugar.  

Em minha primeira visita à comunidade quilombola de Araçatiba, fui capturada pela beleza 

singular do lugar, principalmente, pela acolhida de alguns moradores que me receberam 

muitíssimo bem e também pela riqueza de algumas histórias que tive a oportunidade de ouvir 

em uma breve visita a uma moradora e contadora das memórias do lugar.  

Nesse primeiro encontro, percebi que ali seria o meu locus de pesquisa, pois Araçatiba, como 

mostra a figura introdutória deste texto, apresentou-se para mim como um quadro restaurado, 

reinventado a muitas mãos, tanto de adultos quanto de crianças, na busca de retratar com força 

e intensidade de cores a sua identidade na valorização de sua cultura e história.  

Esse quadro não saiu mais de meus pensamentos. Ele me apontava outras possibilidades de 

estudos com as crianças que eram participantes desse processo e foi no desafio de estar com 

as crianças em outros espaços de aprendizagem, de constituição identitária, que comecei a 

repensar o projeto. Assim, muita coisa precisou mudar, pois tive que fazer uma inserção 

profunda nesse contexto para que as aproximações se efetivassem a partir do vivido e 

experienciado, junto com a comunidade, dos seus saberes e fazeres. 

Compreender esse lugar, tendo a oportunidade de estar juntos, inseridos, vivenciando de 

dentro esse contexto foi fundante para que tivesse a possibilidade de compreender os sujeitos 

da pesquisa, que eram as crianças quilombolas. 

Assim, em busca de agenciar dados que nos ajudassem a tecer redes de conhecimento no que 

diz respeito à criança negra e ao contexto quilombola, realizei um levantamento das 

dissertações e teses concluídas no âmbito das universidades brasileiras que estão direcionadas 

a essa temática. Esses documentos possibilitaram dar visibilidade às discussões que estão 

sendo feitas e contribuíram para o enriquecimento das reflexões desta pesquisa em busca de 
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outro olhar para a criança, no caso específico deste estudo, a criança negra quilombola e sua 

infância.  

Nesse levantamento, pude observar que os estudos envolvendo as crianças negras 

quilombolas, a partir das próprias crianças, são quase inexistentes no cenário acadêmico 

brasileiro. Dessa maneira, entendo que esta pesquisa é relevante para se compreender esse 

contexto e a constituição dos sujeitos crianças que vivem, constroem e reconstroem essa 

história, essa cultura a partir de suas interações com outras crianças, adultos e com o meio. 

Há que se ressaltar que, no Espírito Santo, Estado onde foi realizada esta pesquisa, até o 

momento, não foram encontrados trabalhos que tenham discutido essa temática a partir das 

falas das próprias crianças negras quilombolas, como apontarei mais adiante. Isso torna esta 

pesquisa importante como fonte de conhecimento para a academia. 

Neste estudo, tento problematizar algumas importâncias e desimportâncias que nós temos 

dado, como educadores, aos processos de constituição identitária das crianças negras que 

vivem na sociedade brasileira, a qual, devido à sua construção histórica, cultural, política e 

ideológica, contribuiu para o aparecimento de concepções que inferiorizam a população 

negra, e isso tem se mostrado como um entrave que traz sérios conflitos para que esse 

processo se constitua de forma positiva.   

A pesquisa aqui desenvolvida tem como objetivo investigar a criança negra quilombola em 

seus processos de constituição identitária, a partir das vozes das próprias crianças que moram 

na comunidade quilombola de Araçatiba/ES, considerando suas experiências individuais e 

coletivas. 

Busco investigar o lugar (espaço/tempo) em que as crianças vivenciam as suas infâncias e 

como se constituem como sujeito criança negra; identificar e compreender como se dão as 

construções das práticas culturais infantis na comunidade quilombola (por meio das 

brincadeiras, contação de histórias, dramatizações); e analisar os sentidos produzidos pelas 

crianças sobre ser criança negra quilombola, colocando em perspectiva as práticas culturais 

desenvolvidas na e pela comunidade. 

Os sujeitos desse processo investigativo são as crianças moradoras da comunidade 

quilombola de Araçatiba/ES que participam do Programa Biblioteca Rural Arca das Letras, 

um programa do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), que tem por objetivo 



27 

 

implantar bibliotecas no meio rural para facilitar o acesso ao livro e à informação. Esse 

programa atende a milhares de famílias do campo, agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária, comunidades de pescadores, remanescentes de quilombos, indígenas e 

populações ribeirinhas. Foi implantado na comunidade no ano de 2010. Além das crianças, 

são nossos sujeitos alguns adultos que, de maneira direta ou indireta, participam do contexto 

sociocultural dessas crianças. 

Para fundamentar este estudo, busquei apoio na abordagem histórico-cultural, tendo como 

aporte as concepções de Vigotski
3
 sobre a função da sociedade e da cultura na constituição do 

sujeito. Uma das contribuições mais significativas do autor é a tentativa de explicitar como 

esse processo é socialmente construído. Para isso, utiliza, como base, os pressupostos do 

materialismo histórico e dialético que concebem o homem como um ser social e histórico e 

sempre em relação à produção social, cultural e econômica. 

Em seus estudos, Vigotski (2007) considera o desenvolvimento humano como um processo 

de apropriação de experiências histórico-culturais e, partindo dessa perspectiva, torna-se 

possível a compreensão da criança nas suas interações com os outros e com o meio, visto que, 

a partir dessas interações, ela reconstrói internamente as formas culturais de ação e 

pensamento presentes no meio em que está inserida e que, posteriormente, será externalizada 

pelo seu modo de ser e estar no mundo. 

Dessa forma, optamos pela abordagem histórico-cultural como possibilidade de compreender 

a criança a partir dela mesma, buscando a “recolha de sua voz” para analisar a sua 

constituição como sujeito, enfatizando o processo histórico-social para esse desenvolvimento. 

Diante disso, desenvolvi uma pesquisa de abordagem qualitativa de cunho etnográfico, o que 

propiciou um mergulho no contexto em que as crianças estão inseridas para que, dessa forma, 

pudesse participar com elas das apropriações potencializadas nesse lugar. Nessa inserção, foi 

possível visibilizar os fios condutores que seriam usados para tecer esta rede de significados e 

sentidos que se conectam e interconectam nas interações das crianças com seus pares e com 

os adultos.  

                                                           
3
 Lev Semyonovitch Vigotski nasceu a 5 de novembro de 1896, na cidade de Orsha, na Bielorrússia. Viveu 

apenas 37 anos, morrendo de tuberculose, em 1934. Porém, apesar de sua vida curta, sua produção intelectual foi 

extremamente intensa. Optamos pela grafia do nome do referido autor com a letra (i) no lugar de (y) conforme 

escrita sugerida por Angel Pino (2005). 
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Essa abordagem permitiu a utilização de diferentes instrumentos para a recolha e análises dos 

dados. Dentre eles, foram escolhidas, para fazer uso da observação participante (APÊNDICE 

A), entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE B), que chamei de conversas, registro de 

fotografias, desenhos e relatos orais, buscando resgatar o universo cultural e os sentidos 

produzidos pelas crianças nessas relações. 

No entrelaçamento dos fios na construção do texto, o referencial teórico de Vigotski (2000, 

2007, 2008) foi imprescindível para que pudesse compreender o desenvolvimento da criança 

mediada pelo outro e pelas práticas culturais. Os diálogos com Sarmento (1997, 2004, 2005, 

2007, 2008), Corsaro (2005, 2009), Kramer (2002, 2003), entre outros, possibilitaram-me 

compreender as crianças e suas infâncias na concretude de suas vivências e experiências, 

localizadas em um contexto quilombola, com uma história e uma cultura que traz 

especificidades para se olhar e ouvir essas crianças.  

Para compreender as questões etnicorraciais e suas implicações na constituição identitária e 

na educação da criança negra também busquei autores como, Cavalleiro (2001, 2005), 

Munanga (1996, 1998, 1999, 2004, 2008), Gomes (2001, 2007), André (2008), Oliveira 

(2001, 2005, 2012), entre outros que pesquisam essa temática. 

Na tessitura dessa rede, no cuidado de amarrar cada fio para que o desenho final pudesse ser 

lido, interpretado e, principalmente, percebido em seus possíveis sentidos, recorri também a 

Walter Benjamin e Manoel de Barros, que foram fontes de inspiração para traduzir alguns fios 

em palavras, pois eles conseguem, de maneira poética, metafórica, falar da criança e de suas 

infâncias de modo singular, traduzindo o que muitas vezes não conseguimos expressar, 

apenas sentimos, vivenciamos e experienciamos. 

Assim, parafraseando a poesia de Barros, quero falar da construção do texto ressaltando os 

sujeitos que ajudaram a construí-lo, que são os sujeitos da pesquisa, a pesquisadora e a 

pesquisadora/criança:  

“As crianças nos ajudaram a compor estas escritas. Quero dar ciência delas. As 

crianças nos deram a semente da palavra, a pré-ciência da natureza de Deus. Deram-

nos o desprendimento das coisas da terra. Elas não fundavam estradas, mas 

inventavam caminhos. Elas nos ensinaram a amar a natureza e aprendemos com elas 

a liberdade. São livres para pousar em qualquer tempo nos lírios e nas pedras. O 
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parceiro de sempre foi a criança que escreve, e a criança, em mim são meus 

colaboradores destas escritas e doadores de suas fontes” 
4
 (BARROS, 2009, s. p.).  

O presente estudo foi delineado e organizando em capítulos que assim se estruturam: nas 

considerações preliminares, delimitei o objeto de estudo descrevendo as aproximações que 

foram se explicitando ao longo do percurso de minha vida pessoal e profissional. 

No segundo capítulo, desenvolvi um estudo sobre a construção do estado de escravizado da 

população negra, observando como essa trama perpassa a afirmação identitária do sujeito 

negro, adultos e crianças. 

No terceiro capítulo, constituí a metodologia usada, os procedimentos, as técnicas, os 

processos de produção e análises dos dados. Esse capítulo salienta a importância da 

abordagem histórico-cultural na “recolha das vozes” das crianças, contextualizada na história 

e na cultura da comunidade quilombola. As implicações da Sociologia da Infância foram 

consideradas na busca de outro olhar para essa criança, compreendida como sujeito 

participante das relações sociais e capaz de dizer de si e dos sentidos que produz para si na 

teia de significados em que está se constituído sujeito negro. 

No quarto capítulo, apresento o locus da pesquisa, percorrendo a história e a cultura da 

comunidade descrita por historiadores, pelos próprios moradores por meio de relatos orais e, 

especialmente, pelas crianças 

Nas considerações finais, procedo ao entrelaçamento e amarração dos fios das análises 

efetuadas no transcorrer da pesquisa.  

AMARRANDO OS FIOS NA TESSITURA DO ESTUDO: O QUE DIZEM AS 

PESQUISAS SOBRE ESSA TEMÁTICA 

A fim de agenciar dados que nos ajudassem a tecer redes de conhecimento no que diz respeito 

à criança negra e ao contexto quilombola, optamos por fazer um levantamento das 

                                                           
4
 Fontes: “Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança; 

dois, os passarinhos; três os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram 

desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a pré-ciência de Deus. [...] eles não afundavam estradas, 

mas inventavam caminhos. Essa a pré-ciência que sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a 

natureza [...]. Aprendi com os pássaros a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter motor nas costas. 

E são livres para pousar em qualquer tempo nos lírios e nas pedras – sem se machucar. O outro parceiro sempre 

foi à criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim, são meus colaboradores destas 

Memórias inventadas e doadores de suas fontes” (BARROS, Manoel de. Memórias inventadas. Acervo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 2009). 
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dissertações e teses realizadas no âmbito das universidades brasileiras que estão direcionadas 

a essa temática e que nos possibilitassem dar visibilidade às discussões que estão ocorrendo, e 

que, de certa forma, pudessem contribuir para o enriquecimento das reflexões da nossa 

pesquisa em busca de outro olhar para a criança e, no caso específico deste estudo, a criança 

negra quilombola e sua infância. 

Realizamos uma revisão de estudos referentes à criança negra quilombola já produzidos no 

Brasil nos últimos anos. Para isso, fizemos um levantamento das dissertações e teses 

apresentadas no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes),
5
 visto que essa instituição disponibiliza resumo de documentos de todas as 

áreas de conhecimento e de várias universidades brasileiras, além de serem estes dados de 

grande credibilidade. 

Optamos pelo levantamento das dissertações e teses com o propósito de conhecer o 

quantitativo das produções de pesquisas realizadas no âmbito das universidades brasileiras 

que estão direcionadas à criança negra quilombola para dar visibilidade às discussões que 

estão sendo feitas e que poderiam contribuir para o enriquecimento da nossa pesquisa. 

De acordo com o dispositivo e o período pesquisado, iniciamos nossas buscas centrada no 

tema das comunidades quilombolas e localizamos, no banco de dados da Capes, 185 

dissertações. Percebemos que, nos anos de 2000 a 2005, o número de produções é muito 

pequeno, se comparado com outros temas. Já a partir do ano de 2008, começa um 

adensamento das pesquisas, chegando a 59 dissertações ano de 2009. 

De posse desses dados, fizemos uma leitura prévia de cada resumo e destacamos 20 

dissertações que mais se aproximavam de nosso objetivo de pesquisa. Vale ressaltar que a 

escolha das dissertações teve como base as nossas leituras, a identificação e a relevância dos 

estudos para o aprimoramento das reflexões em relação à nossa proposta de trabalho.   

Dessas 20 dissertações, apenas três falavam de crianças negras, especificamente no que diz 

respeito à construção identitária dessas crianças quilombolas. Outras três dissertações estão 

voltadas para a área da saúde e tratavam de questões relacionadas com as condições de saúde 

e o consumo alimentar das crianças negras quilombolas e não foram destacadas neste trabalho 

                                                           
5
 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma agência que promove a pesquisa 

brasileira e atua na expansão e consolidação da pós-graduação em Mestrado e Doutorado em todos os Estados 

brasileiros.  
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por se distanciarem, de certa forma, do nosso foco de pesquisa, porém enfatizamos sua 

relevância na temática.   

Com relação às produções de teses realizadas no Brasil, no período de 1998 a 2010, 

localizamos, no banco de dados da Capes, 42 teses. Nos anos de 1999, 2000, 2001e 2003, não 

tivemos nenhuma tese referente ao tema, e, nos anos que seguem, as produções são mínimas e 

ficam em torno de, no máximo, quatro teses.  

A partir de 2008, tem início um aumento das produções chegando a 11 teses em 2010. Em 

linhas gerais, as teses não falam sobre as crianças negras quilombolas, apenas uma tese, na 

área da Medicina, discute a questão da desnutrição em crianças e adolescentes em 

comunidades remanescentes de quilombo, defendida no ano de 2004. 

Diante dos dados obtidos, podemos perceber que a preocupação com a temática das 

comunidades quilombolas vem ganhando destaque no cenário brasileiro nos últimos anos, 

principalmente a partir Constituição Federal de 1988, no art. 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), que vem suscitando discussões e impasses sobre a 

construção da identidade quilombola, a partir da ressignificação do próprio sentido histórico 

do conceito de quilombo, que foi alterado pelo artigo citado, e que, com isso possibilitou a 

inclusão de um maior número de comunidade negra nesse contexto. Acrescido a isso, temos o 

Decreto-Lei nº 4.887/2003, que trata do reconhecimento estatal do direito das comunidades 

afrodescendentes aos seus territórios e que traz novos impasses e lutas.  

Mesmo diante do adensamento dos estudos sobre comunidades quilombolas, podemos 

observar que os estudos envolvendo as crianças negras quilombolas, a partir das próprias 

crianças, são quase inexistentes no cenário acadêmico brasileiro. Dessa maneira, entendemos 

que nossa pesquisa é relevante para se compreender esse contexto e a constituição dos sujeitos 

crianças que vivem, constroem e reconstroem essa história, essa cultura, a partir de suas 

interações com outras crianças, adultos e com o meio em que vivem. 

Dentre as dissertações destacadas, analisamos algumas que, de maneira direta ou indireta, 

contribuirão para nossas discussões no que diz respeito à criança negra quilombola. Entre as 

pesquisas, ressaltamos três que diretamente têm relação com nosso estudo: a primeira é da 

pesquisadora Arilma Mª de Almeida Spindola, da Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS), defendida em 2008 e intitulada “A cultura da criança quilombola: leitura 



32 

 

referenciada em estudo, relatos orais e imagens”. Essa pesquisa teve como objetivo 

compreender os processos e produtos das culturas infantis, resgatados nos contextos de vida 

das crianças de uma comunidade afrodescendente. 

 A autora parte do pressuposto de que o reconhecimento das manifestações e expressões 

culturais presentes nas brincadeiras, causos, histórias contadas, canções e danças contribui 

para a valorização e preservação do universo cultural das comunidades pesquisadas. A partir 

desse reconhecimento, conclui que as crianças vivem processos culturais vinculados aos seus 

familiares, muitos dos quais passados de geração para geração.  

Essa pesquisa se aproxima muita do nosso estudo, primeiro por conceber a criança como 

sujeito histórico, portador e produtor de cultura e, segundo, porque é nas relações sociais 

estabelecidas entre criança/criança e criança/adulto, no contexto social em que estão inseridas, 

que podem construir e reconstruir seus processos culturais e educacionais. 

A segunda pesquisa é de Gisélia Mª Coelho Leite, intitulada “Políticas públicas e olhares 

sobre a diferença: a criança quilombola na instituição escolar e em outros espaços educativos 

de Lagoa Trindade, Jequitibá, Minas Gerais”, defendida em 2009, na Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC), Minas. Esse trabalho procurou analisar a questão das 

políticas públicas referentes ao trato, às diferenças e à forma como são institucionalizadas 

pela escola, assim como o processo de construção identitária das crianças moradoras do 

povoado de Lagoa Trindade, mas o grande diferencial dessa pesquisa é que ela busca 

privilegiar o olhar da criança. O estudo é com a criança e não sobre a criança. 

É a criança vista como sujeito social, com direito a falar e, principalmente, a ser ouvida. Esse 

é o ponto fundamental desse trabalho, pois o que percebemos nas pesquisas, de forma geral, é 

o contrário, são os adultos falando sobre e pela criança, que é vista como sujeito passivo na 

história, ou melhor, que ainda será um sujeito, no futuro, um vir a ser. 

O grande desafio que se coloca nos estudos da criança é tentar desconstruir conceitos, 

concepções rígidas, imagens abstratas e banalizadas que foram naturalizadas, estigmatizadas, 

durante muito tempo por construções teóricas, religiosas, ideológicas e políticas. Será preciso 

romper com a racionalidade adulta que exclui o pensamento das crianças para que possamos 

trazer o olhar, as vozes das crianças para as pesquisas. Essa é uma tarefa difícil na pesquisa 

com a criança, visto que esse é um campo novo, que está em construção e demanda uma 
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sensibilidade ética e estética para se romper com uma racionalidade científica, instrumental e 

homogeneizadora. 

As crianças ainda são pouco estudadas e entendidas, mas já percebemos que vêm ganhando 

espaço em algumas pesquisas, como a citada, que buscam contribuir para a construção de 

outro olhar para elas e com elas.  

Leite (2009) procurou, em sua pesquisa, problematizar a discussão sobre cultura e diferenças, 

privilegiando o olhar da criança quilombola, e descobriu viesses contraditórios da criança 

sobre si mesma e a negação em alguns momentos da sua corporeidade negra. A partir do olhar 

das crianças, conclui que a escola precisa ficar atenta ao seu entorno e às peculiaridades da 

comunidade em que está inserida. 

Observamos, pelas leituras dos trabalhos, que as escolas, mesmo inseridas nas comunidades 

quilombolas, não se deram conta dos fios culturais e históricos que são necessários para se 

tecer práticas pedagógicas onde estejam entrelaçados os conhecimentos curriculares oficiais e 

os conhecimentos e saberes vividos nessas comunidades por seus moradores. Esses fios 

entrelaçados poderiam ajudar a tecer redes de conhecimento e saberes que teriam condições 

de potencializar novas constituições humanas e societais. 

A outra pesquisa que destacamos é de Ana Cristiana Conceição Santos, da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), 2008, que tem como título “Escola, família e comunidade 

quilombola na afirmação da identidade étnica da criança negra”. Esse trabalho buscou 

identificar como se constrói e se afirma a identidade étnica da criança negra na inter-relação 

escola, família e comunidade quilombola. A partir desse estudo, a autora constatou que as 

manifestações do racismo e sua reprodução na família, na escola, na comunidade estudada, 

dificultam a construção identitária positiva da criança negra quilombola. 

Podemos acrescentar, a partir de nossos estudos sobre a temática do racismo, que essa 

dificuldade de construção identitária positiva da criança negra não se restringe apenas a essa 

comunidade estudada, pois atinge a sociedade brasileira de forma geral, já que o racismo 

continua impregnando o imaginário social e causando danos psicológicos, sociais, políticos, 

econômicas e culturais, muitas vezes irreparáveis, principalmente, em nossas crianças. 

Consideramos relevante também destacar a pesquisa de Dinalva de Jesus Santana Macedo, da 

Universidade Estadual da Bahia, 2008, “O currículo escolar e a construção da identidade 
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étnico-racial da criança e do adolescente quilombola: um olhar reflexivo sobre a auto-estima.” 

A autora traz uma discussão muito pertinente sobre a influência do currículo escolar na 

construção da identidade etnicorracial dos educandos e vem mostrando como a falta de 

material e, principalmente, de conhecimento, de discussões sobre a temática dificulta a 

redefinição desse currículo para atender também à demanda etnicorracial, bem como a 

efetivação de ações que busquem uma afirmação positiva da identidade etnicorracial.  

A escola, de maneira geral, e incluímos nessa discussão também a sociedade, apresentam 

dificuldades de romper com as práticas discriminatórias e excludentes e acabam dando 

continuidade a um currículo monocultural e a um pensamento hegemônico que não atendem à 

diversidade existente no seu contexto. Assim, os que sempre foram cultural e historicamente 

marginalizados do processo educacional e social continuam, na maioria das vezes, sem a 

perspectiva de uma afirmação positiva de si. 

Trazemos, também, para ampliar e fundamentar nossas discussões acerca da relação escola, 

comunidade quilombola e criança negra, a pesquisa de Patrícia Gomes Rufino Andrade, 

intitulada “A educação do negro na comunidade de Monte Alegre/ES: as suas práticas de 

desinvibilização da cultura popular negra”, de 2007 (Ufes), que busca compreender o 

currículo vivido nas práticas culturais realizadas na comunidade e seus entrelaçamentos com o 

currículo da escola local. 

A partir desse estudo, percebemos que a escola necessita fazer um mergulho em suas práticas 

pedagógicas, na tentativa de amarrar as questões vividas e experienciadas pelos alunos no 

contexto das comunidades quilombolas em que estão inseridos com o currículo oficial.  

É preciso procurar tensionar o currículo monocultural e fechado, buscando intervir para que o 

currículo vivido nas práticas culturais possa circular de forma efetiva e, assim, garantir, nesses 

espaços, a visibilização da cultura popular negra. 

Constatamos, a partir das análises dos estudos, que as práticas escolares continuam a gerar 

silêncios, invisibilizações, deturpações e até mesmo o esquecimento da ancestralidade dessas 

comunidades, em particular, e de toda a história do negro no contexto geral na história 

brasileira. 

A partir dos estudos investigados, observamos alguns indícios que nos mostram que o tipo de 

relações sociais, históricas e culturais existentes nas escolas e na sociedade, de maneira geral, 



35 

 

continua a obstaculizar a construção identitária das crianças negras, bem como a afirmação 

étnica da população negra brasileira. 

Percebemos, também, como a prevalência de práticas preconceituosas e discriminatórias e de 

um currículo escolar monocultural, linear, hegemônico, eurocêntrico, etnocêntrico continuam 

a invisibilizar e a silenciar as crianças negras, dificultando sua constituição subjetiva de forma 

positiva. 

Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis estudos que desvelam para a sociedade os nós que 

dificultam as diferentes tessituras das relações sociais, culturais e históricas que marcam a 

vida do ser negro no Brasil. 

De acordo com Pollak (1989), um desses nós que precisam ser desatados está relacionado 

com a questão do silenciamento da memória, da história dos sujeitos que é moldada muitas 

vezes pela “[...] angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, 

ao menos, de se expor a mal-entendido” (POLLAK, 1989, p. 8). 

Acrescenta que existe uma fronteira entre o dito e o não dito, o silenciado. Essa fronteira é o 

que limita a “[...] memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos 

específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 

majoritária ou o Estado desejam passar e impor” (POLLAK, 1989, p. 8). 

Diante desse processo, 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história 

oral ressaltou a importância das memórias subterrâneas que, como parte integrante 

das culturas minoritárias e dominadas, se opõe à „Memória oficial‟, no caso a 

memória nacional [...]. Essas memórias subterrâneas que prosseguem seu trabalho 

de subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de 

crise (POLLAK, 1989, p. 4). 

Nesse contexto, a partir do rompimento com a ideologia dominante, ou memória oficial, as 

memórias subterrâneas silenciadas por longo tempo, mas não esquecidas, passam a se 

desvelar e a ecoar nos espaços públicos, reivindicando seu lugar de memória em oposição aos 

excessivos discursos oficiais. 

Diante do contexto de nossa pesquisa, consideramos relevante também destacar, a partir das 

teses levantadas no banco de dados da Capes, algumas questões pertinentes a comunidades 

quilombolas. 
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Nessa perspectiva, destacamos a pesquisa de Adelmir Fiabani sobre quilombos, intitulada “Os 

novos quilombos: luta pela terra e afirmação étnica no Brasil (1988-2008)”, defendida em 

2008, na Unisinos, uma análise do movimento das comunidades negras rurais, desde seu 

início, no final da década de 1970, nos Estados do Maranhão e do Pará, até os dias atuais e 

que ganhou impulso com o conhecimento do art. 68 do ADCT, contido na Constituição 

Federal de 1988.  

O autor faz um destaque para a participação do movimento negro nesse processo, quando 

analisa o contexto em que se deu a construção do art. 68 do ADCT, visto que o movimento 

quilombola, como também é conhecido, lutava pela possibilidade de solução para a questão 

fundiária.  

Com vistas a essa temática, destacamos a importância de duas pesquisas que tratam das 

questões das comunidades quilombolas do Espírito Santo. Uma delas é de Osvaldo Martins de 

Oliveira, 2005, defendida na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob o título 

“Projeto político do território negro de Retiro e suas lutas pela titulação das terras”. O autor, 

partindo de uma abordagem que trata a identidade e a etnicidade como questões da 

organização social das diferenças culturais significativas para os próprios atores, analisa o 

processo de construção do território negro de Retiro
6
 na luta pelo reconhecimento étnico e 

titulação definitiva de suas terras. 

A outra pesquisa é de Simone Raquel Batista Ferreira, intitulada “Donos do lugar”: a 

territorialidade quilombola do Sapê do Norte-ES”, 2009, Universidade Federal Fluminense 

(UFF), que tem como objetivo enfocar as formas de territorialidade construída pelas 

comunidades do Sapê do Norte,
7
 como uma forma de marcar seu pertencimento ao espaço em 

que vivem. 

Podemos observar, nas pesquisas e estudos sobre comunidades quilombolas, que, na maioria 

das vezes, a criança não é o foco das investigações, mas ela acaba aparecendo nos trabalhos 

por meio da fala dos adultos que citam sua presença, e que a veem como herdeiros ou 

potenciais herdeiros da terra, da territorialidade e da história da comunidade.  

                                                           
6
 Retiro é uma comunidade remanescente de quilombo localizada no município de Santa Leopoldina/ES. 

7
 A região do Sapê do Norte compreende os municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no norte do 

Espírito Santo. Segundo relato oral, nas comunidades quilombolas que se localizam nessa região, existe um mato 

conhecido como sapê, que é muito resistente. Como dizem, é quase impossível acabar com ele. Como a região é 

conhecida pelas lutas e resistências dos quilombolas contra os latifundiários que querem “ocupar” essas terras, 

ficou “conhecida” como Sapê do Norte. Como o mato, eles resistem e garantem a permanência das comunidades. 



37 

 

Oliveira (2001), em seu texto “Terra: dádiva divina e herança dos ancestrais”, traz o relato do 

Sr. Antonio, herdeiro do Benvindo, que inserimos como referência para mostrar como as 

crianças aparecem nas falas dos adultos das comunidades quilombolas:  

Eu penso assim, do mesmo jeito que o meu avô fez pra mim, que nós estamos doado 

aqui, eu penso que nós temos que doar para os nossos filhos que ficam. Então nós 

temos que doar pra esses que estão vindo. Eu penso assim. Eu acho que ninguém pode 

dizer: „eu vou vender‟. Ninguém deve de pensar isso. É pagando o imposto pra doar 

para os outros que estão vindo. Aqueles que vão morrendo, vão fazendo aquilo que os 

velhos fizeram: doando para aqueles que estão chegando. Deixar para as novas 

gerações. Eu penso assim e eu acho que é assim mesmo que tem que viver, do jeito 

que os velhos fizeram. Os nossos avós fizeram e a minha madrinha (Victória – filha 

mais velha de Benvindo) fez. Então nós vamos fazer para os outros, né? A minha 

parte vai ficar para meu filho, vai ficar para minha neta que tá aí, vai ficar para bisneto 

que vai chegar (OLIVEIRA, 2001, p. 187). 

Nesse sentido, Oliveira (2001) ressalta que ser herdeiro não significa apenas receber a herança 

da terra, espaço físico, pois a ela agregam-se também as transmissões de hábitos e costumes 

sobre a maneira de se viver nela e também as tradições herdadas dos ancestrais. Assim, eles 

não fazem a separação entre o bem material, que é a terra, do bem imaterial, que, nessas 

comunidades, se denomina sabedoria. Herdam tudo. 

De modo geral, do que foi analisado até o momento, podemos perceber que os estudos sobre a 

criança negra quilombola, em âmbito nacional, ainda são incipientes e existe um longo 

percurso a ser trilhado, o que permite uma gama de novos estudos nessa área. Vale lembrar 

que, no Espírito Santo, Estado da nossa pesquisa, até o momento, não foram encontrados 

trabalhos que tenham discutido essa temática a partir das falas das próprias crianças negras 

quilombolas. Isso torna nossa pesquisa importante como fonte de conhecimento para a 

academia. 
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CAPÍTULO I 

1  DESCOBRINDO CAMINHOS NO PROCESSO INVESTIGATIVO 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Buscamos compreender a criança nos aproximando do modo como elas se sentem, se 

relacionam e se percebem, levando em consideração o seu cotidiano e as suas vivências como 

criança. Um dos nossos desafios nesta pesquisa é nos abster do nosso modo adulto de vê-las.  

Sendo assim, a Sociologia da Infância nos ajuda a enfrentar esses desafios, quando 

potencializa outros olhares e lugares para a criança, pois traz, em seus movimentos, algumas 

inversões interessantes que abrem caminhos para pensarmos outros possíveis agenciamentos 

de pesquisa. 

Um desses movimentos vai de encontro ao pensamento adultocêntrico, que sempre falou da e 

pela criança, pois, na hierarquia discursiva, é o adulto quem fala. Então, trazer a fala da 

criança é um movimento político que faz a diferença, é deixar falar aquela cuja fala não é 

levada em conta e, muito menos, considerada. 

Nesse sentido, a Sociologia da Infância nos potencializa a “[...] fazer ecoar as vozes que não 

ressoam [...] e a fazer a história a contrapelo (como diria Walter Benjamin)” 

(ABRAMOWICZ, 2011, p. 25), pois nos aponta caminhos que abrem as portas para outros 

agenciamentos teóricos para pensar a criança. 

Nascimento (2011) afirma que essa nova concepção sociológica vê as crianças como 

participantes das redes de relações sociais em que estão inseridas como sujeitos e, dessa 

maneira, elas são capazes de produzir mudanças, pois, ao mesmo tempo em que são 

influenciadas pelo cenário social, político e cultural do qual fazem parte, também o 

influenciam. As crianças fazem parte do mundo, elas o incorporam, o reinventam e, nessa 

interação ativa, também o influenciam e criam significados a partir dele. 

Nessa perspectiva, temos um dos pontos de ligação com a abordagem histórico-cultural, por 

compreender que  

[...] as características de cada indivíduo vão sendo formadas a partir da constante 

interação com o meio, entendido como mundo físico e social, que inclui as 

dimensões interpessoal e cultural. Nesse processo, o indivíduo, ao mesmo tempo em 
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que internaliza as formas culturais, as transforma e intervém em seu meio. É, 

portanto na relação dialética com o mundo que o sujeito se constitui e se liberta 

(REGO, 2010, p. 94). 

A pesquisa busca dar visibilidade a uma criança real, concreta, inserida em um contexto 

quilombola que traz algumas especificidades para essa criança que, no convívio social, 

constrói suas identidades e aprende, desde a tenra idade, os significados de ser criança negra 

numa sociedade marcada pelo preconceito e discriminação dessa população.  

O pesquisador, ao destacar a criança como sujeito de investigação, enfrenta a necessidade de 

melhor compreender os fundamentos teóricos e metodológicos que esse tipo de pesquisa 

requer. Sendo assim, ao propormos pesquisar em torno da temática da infância, partimos do 

pressuposto de que a criança é sujeito social, que se constitui na relação com o outro, no lugar 

onde vive, criando e recriando culturas com seu modo peculiar de ser e estar na sociedade. 

Nesse sentido, estamos lidando com a apreensão de significados produzidos nas relações 

sociais e isso nos aproxima de Geertz (1989), quando fala do “manuscrito estranho”. Segundo 

o autor,  

Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de „construir uma leitura de‟) um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 

comentários tendenciosos escritos não com sinais convencionais do som, mas com 

exemplos transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p. 20). 

Esse movimento de leitura foi possível a partir da inserção direta no contexto em que o grupo 

de crianças vive e se relaciona. Estávamos atenta ao comportamento delas em suas ações 

sociais, pois os significados deste texto não são estanques, mas dinâmicos e se processam 

cotidianamente. 

Nesse desafio da pesquisa, Freitas (2002), apoiada nas ideias de Vigotski, aponta-nos que, 

fundamentados em uma orientação de pesquisa histórico-cultural, poderemos compreender o 

fenômeno a partir do seu acontecer histórico, numa relação dialógica, ou seja, a pesquisa é 

vista como uma relação de sujeitos, em que o pesquisador não se acha fora do processo 

investigativo, mas, ao contrário, ele é uma parte integrante desse processo. 

Por melhor atender às demandas deste estudo, utilizamos uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com base em um estudo de caso de cunho etnográfico, cuja metodologia nos 

permitiu o contato direto com a realidade pesquisada e nos possibilitou uma análise mais 
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segura desse contexto, orientando os caminhos para chegar até os sujeitos crianças do estudo, 

além de mostrar-se eficaz nas interações dialógicas com eles.  

André (1995) enfatiza que, para ser considerada como um estudo de caso de cunho 

etnográfico, é preciso que a pesquisa preencha os protocolos da etnografia e que seja bem 

delimitada, por exemplo, o estudo de um grupo social. Assim, pudemos investigar um grupo 

social, no caso, um grupo de crianças quilombolas de Araçatiba/ES, potencializando conhecer 

o singular e o plural desse grupo. 

Também Moreira e Caleffe (2008, p. 86) ressaltam algumas características da etnografia, 

entre elas:  

[...] 1) enfoca o comportamento social no cenário natural; 2) confia nos dados 

qualitativos, normalmente em forma de descrições narrativas feitas por um 

observador participante no grupo que está sendo estudado; 3) as observações e 

interpretações são feitas no contexto da totalidade das interações humanas; 4) as 

hipóteses e perguntas de pesquisa podem emergir assim que os dados forem sendo 

coletados; e 5) o procedimento e a análise dos dados envolvem a contextualização, 

em que os resultados da pesquisa são interpretados com referência ao grupo, cenário 

ou evento em particular que estiver sendo observado. 

Essas características foram as que melhor atenderam ao objeto de estudo, permitindo 

investigar um grupo específico de crianças, em um contexto que propicia as inter-relações 

com seus pares e com os adultos, na tentativa de analisar os seus modos de vida, observando 

como significavam seus conhecimentos nas experiências com os pares e adultos (outros). 

Segundo Geertz (1989, p. 15), fazer etnografia significa ir além de métodos e técnicas; é, na 

verdade, fazer uma opção teórico-metodológica, pois 

A etnografia não é uma questão de métodos [...] praticar a etnografia é estabelecer 

relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 

campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas 

e os processos determinados, que definem o empreendimento. O que o define é o 

tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma 

„descrição densa‟, tomando emprestada uma noção de Gilbert Ryle. 

André (1995, p. 29) ressalta que, em uma pesquisa de metodologia de cunho etnográfica, 

O pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise dos dados. O fato de 

ser uma pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos de instrumentos, 

porque permite que ele responda ativamente às circunstâncias que o cercam, 

modificando técnicas de coleta, se necessário, revendo as questões que orientam a 

pesquisa, localizando novos sujeitos, revendo toda a metodologia ainda durante o 

desenrolar do trabalho. 
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Foi dessa maneira que fomos construindo nosso percurso na pesquisa, procurando desatar os 

nós que nos desafiam a buscar outros caminhos, amarrando aqueles que propiciam outras 

possibilidades de aprendizagem e, dessa forma, tecemos um percurso entremeado por idas e 

vindas nas tramas dos múltiplos sentidos que perpassam a pesquisa com crianças. 

Por meio das técnicas utilizadas pelo estudo de cunho etnográfico, como a observação 

participante, “[...] que parte do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de 

interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 1995, p. 

28), e as entrevistas, “[...] que têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os 

problemas observados” (p. 28), é possível desvelar os encontros e desencontros que 

transcorrem no cotidiano das crianças, nas suas relações e interações com seus pares, com os 

adultos e com os artefatos culturais. 

Acreditamos que o processo de investigação ocorre num contexto atravessado por uma 

multiplicidade de sentidos que faz, por sua vez, parte de uma cultura que deve ser estudada 

pelo pesquisador. Na busca por compreender essa cultura, entrecortada por uma 

multiplicidade de sentidos, usamos, além da observação participante e das entrevistas, o 

registro em diário de campo. 

 André (1995, p. 38) nos instiga a pensar no papel do pesquisador e na maneira como ele deve 

analisar os dados produzidos no campo: 

O observador, a partir desses dados que são considerados sempre inacabados, não 

pretende comprovar teorias nem fazer „grandes‟ generalizações. O que busca, sim, é 

descrever a situação, compreendê-la, revelar seus múltiplos significados, deixando 

que o leitor decida se as interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base 

em sua sustentação teórica e sua plausibilidade.  

A observação participante nos possibilitou um encontro com as muitas vozes que constituem 

o sujeito, já que, “[...] ao se observar um evento, depara-se com diferentes discursos verbais, 

gestuais e expressivos [...]. O enfoque sócio-cultural é que principalmente ajuda o pesquisador 

a ter essa dimensão da relação do singular com a totalidade, do individual com o social” 

(FREITAS, 2002, p. 29). 

A entrevista, nessa perspectiva, também traz seus traços do social. A esse respeito Freitas 

(2002) diz que não se trata de uma troca de perguntas e respostas, mas precisa ser vista como 

uma produção de linguagem e que os sentidos são construídos no espaço/tempo da 

interlocução e pela posição que ocupa o pesquisador e o entrevistado. A autora citada chama a 
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atenção para o fato de que “[...] na entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega 

o tom de outras vozes, refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento 

histórico e social” (FREITAS, 2002, p. 29).  

A realização dos registros no diário de campo de questões específicas que muitas vezes foram 

capturadas nas entrelinhas dos dizeres, fazeres e até mesmo dos não dizeres e dos não fazeres 

oportunizou a escrita das informações obtidas nas observações, descrições dos 

acontecimentos, das rodas de conversas, das visitas, dos espaços e dos sujeitos que muitas 

vezes não são/estão expressos nas fotografias, nas entrevistas.  

O estudo de caso nos possibilitou ainda chegar mais perto das crianças para tentar capturar, 

nas dinâmicas de suas relações e interações que constituem seu cotidiano, uma compreensão 

dos modos como elas lidam, percebem, elaboram, inventam e reinventam, criam e recriam, 

significam e ressignificam os conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e de 

sentir a realidade na comunidade e no mundo. 

André (1995) nos adverte sobre duas condições essenciais para que a aproximação no campo 

se efetive. A primeira condição seria que as categorias de análises sejam construídas ao longo 

do estudo, num intenso diálogo entre a teoria e os dados e vice-versa; e a segunda, os estudos 

de cunho etnográfico, deve apreender e descrever o significado cultural do sujeito e não o 

ponto de vista do pesquisador.  

Sabemos que a pesquisa, nessa perspectiva, não poderá se limitar à descrição de situações 

vividas pelos sujeitos no contexto pesquisado e muito menos à reprodução de suas falas e 

relatos. Assim sendo, propomos-nos o desafio de ir além da mera descrição na tentativa de 

reconstruir as narrativas das crianças e suas ações e interações no ambiente estudado, segundo 

seus pontos de vista, suas lógicas de pensamento e, principalmente, de modo sensível, 

compreender os sentidos que elas atribuem a questões como infância, criança negra, 

preconceito, discriminação, comunidade quilombola entre outras que surgiram no decorrer 

das investigações. 

1.2 TECENDO OS FIOS NOS DESAFIOS DA APRENDIZAGEM 

Para compreender a temática investigada neste estudo, buscamos a base de sustentação na 

abordagem histórico-cultural, tendo como aporte as ideias de Vigotski (2000, 2007, 2008), 

Pino (2005), Rego (2010), Padilha (2011), entre outros, que foram de extrema importância 
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para a construção da nossa pesquisa, pois possibilitou-nos entender o desenvolvimento da 

criança de forma dialética a partir das relações sociais e das interações com o(s) outro(os) 

sujeitos, por meio de mediações culturais e históricas enraizadas no contexto do qual é parte 

integrante. 

Somando à abordagem histórico-cultural, trazemos a Sociologia da Infância a partir dos 

estudos de Sarmento (1997, 2004, 2005, 2007, 2008), Corsaro (2009, 2005), Quinteiro (2009), 

para nos ajudar a tecer a rede de significados no que diz respeito à compreensão das infâncias 

e da criança na contemporaneidade, aqui percebida como sujeito atravessado por toda a 

história de suas invisibilizações, negações e inferiorizações.  

Percebemos que os estudos sociológicos da infância tornam-se um campo importante para o 

nosso estudo pela valorização da criança como ator social, como já pontuamos. 

Entendemos que, pela via do estudo de caso, as construções e discussões neste texto tomam 

forma e significado a partir das opções teóricas eleitas e, sobretudo, da inserção no contexto 

histórico-cultural em que essa criança está inserida e se constituindo etnicamente como 

criança negra.  

A escolha dos procedimentos metodológicos não foi tarefa fácil. De acordo com o andamento 

da pesquisa, eles vão tomando direções nas quais precisamos nos posicionar e definir o 

caminho que melhor iria atender ao objetivo, ao campo e, principalmente, aos sujeitos da 

pesquisa. Foi no acontecer da pesquisa in locus que a dissertação foi ganhando forma. A cada 

ida ao campo, sentíamos como nosso envolvimento crescia com o sujeito do estudo e as 

direções iam se delineando nas idas e vindas entre a teoria e a prática. 

Tentamos compreender a dinâmica da pesquisa com as crianças a partir da significação que 

elas iam construindo em nossos encontros. Para isso, recorremos à Rede de Significações 

(RedSig) que nos permitiu tecer alguns fios que começavam a dar cor, forma e estrutura aos 

achados durante nossos encontros. Como forma de enriquecer e ampliar nossa rede, puxamos 

alguns fios do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989), para nos ajudar a desvelar as 

minúcias, os sinais que não são ditos. 

Foi nesse canteiro de obras que pudemos potencializar nossos estudos para descortinar e 

desinvibilizar, nas vozes das crianças negras quilombolas, os resíduos da história da 
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população negra no Brasil do período escravista e que continuam fazendo com que as redes de 

significações sejam atravessadas por interdições e nós.  

Nesse sentido, a partir das reflexões realizadas no decorrer da pesquisa, é possível inferirmos 

que as tensões que permeiam a constituição da criança negra estão entrelaçadas numa rede de 

sentidos, construída histórica e culturalmente pela e na sociedade. 

O ser humano é enredado por relações que não acontecem de forma isolada. As constantes 

interações que se produzem no espaço e no tempo estão permeadas pelos fios da linguagem, 

da ideologia, da cultura, da história e, principalmente, dos sentidos sociais construídos nas 

relações de acordo com os valores e crenças dos sujeitos.  

Percebemos, nesse processo, a existência da construção de vários vieses que se cruzam e se 

entrecruzam, criando uma teia por onde perpassam tênues sentidos que passam a fazer parte 

da rede social em que os sujeitos estão inseridos e se constituindo como seres humanos.  

Na compreensão dos sentidos produzidos pela criança sobre ser criança negra, constatamos a 

necessidade de encontrar outras conexões e fios que nos possibilitassem transitar em 

diferentes trilhas na tessitura de um texto complexo que não poderia ser construído a partir de 

uma única direção. 

Com base nessas reflexões, encontramos o nosso fio condutor de análise na abordagem 

teórico-metodológica da RedSig, visto que essa abordagem nos possibilita explorar os vários 

fatores que fazem parte do processo de desenvolvimento humano. 

Rossetti-Ferreira (2004) enfatiza que, pelo fato de o bebê humano precisar de outras pessoas 

por muito tempo para sobreviver e, principalmente, para tornar-se humano, ele passa a ser um 

sujeito dialógico por natureza.  

Dessa maneira, na relação com o outro/outros e com meio cultural em que as crianças estão 

inseridas,  

[...] começam a viver e a fazer sentido das práticas de cada dia [...]. Vivem os 

cuidados, os carinhos, os afetos, as distâncias, as ausências, as contingências, as 

contradições que vão se impondo. Vão sentindo e sofrendo, de diversas formas, as 

múltiplas relações com os outros e com o mundo. E vão sendo afetadas por essas 

relações (SMOLKA, 2004, p. 35). 
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Assim, as redes de significações seriam compostas por articulações e reconfigurações de 

elementos nas relações sociais. Esses elementos seriam 

[...] de ordem pessoal, relacional e contextual, atravessados pela cultura, pela 

ideologia e pelas relações de poder, isto é, pelo que denominamos de matriz sócio-

histórica, de natureza semiótica e polissêmica, a qual tem concretude e se atualiza 

continuamente no aqui e agora da situação, no nível dialógico das relações 

(ROSSETTI-FERREIRA, 2004, p. 17). 

Nessa perspectiva, a Rede de Significação nos permite integrar, em nossas análises, diversos 

elementos que se ligam de maneira dinâmica, circunscritores do processo de desenvolvimento 

do sujeito. 

Rossetti-Ferreira (2004, p. 219) acrescenta que esse processo se dá pela “[...] (re)significação 

e da (re)configuração da RedSig, num movimento que circunscreve possibilidades e limites 

para as ações, emoções, concepções”, da pessoa. 

A perspectiva da RedSig concebe os processos de desenvolvimento humano como uma rede 

interligada por fios de natureza discursiva e semiótica que se inter-relacionam dialeticamente. 

Dessa maneira, 

As pessoas encontram-se imersas em, constituídas por e submetidas a essa rede, e, a 

um só tempo, ativamente a constituem, contribuindo para a circunscrição dos 

percursos possíveis a seu próprio desenvolvimento, ao desenvolvimento das outras 

pessoas ao seu redor e da situação em que se encontram participando (ROSSETTI-

FERREIRA, 2004, p. 23).  

Nesse sentido, apoiamo-nos da RedSig como um instrumento que nos possibilita uma 

apropriação do real, em sua complexidade e multidimensionalidade, pois abre um leque de 

caminhos a serem trilhados, permitindo a circulação em vários campos de conhecimentos.   

Também recorremos a Walter Benjamin para pensar em como trabalhar o significado de 

importâncias e desimportâncias, adjetivos usados pelas crianças ao se referirem aos objetos 

eleitos nas conversas.  Benjamin (2011, p. 18) nos lembra que “[...] a Terra está repleta dos 

mais incomparáveis objetos de atenção e da ação das crianças”. 

Diante disso, atentamos que pesquisar com a criança é algo desafiador e nos instiga a 

reaprender a olhar e ouvir de forma sensível e mais aberta esse universo infantil. 

Benjamin (2011) ressalta que, devido às nossas amarras, perdemos o olhar para o contorno da 

pessoa humana e é na busca desse contorno que nos lançamos neste estudo. 
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Nesse caminhar, fomos fazendo escolhas na tentativa de nos livrar das amarras que nos 

prendiam a uma visão linear, homogeneizadora e passiva da criança. Assim, foi nas trocas e 

interações com esses sujeitos que pudemos experimentar novos sentidos e outros possíveis de 

enxergar e estar no mundo.  

Mas, para que isso fosse possível, foi necessário trocarmos os “óculos”, ajustar as lentes que 

tínhamos construído no nosso caminhar e buscar, no colorido do caleidoscópio, novas 

maneiras de adentrar no universo da criança, sem com isso perder de vista nosso mundo 

adulto, pois “[...] se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas - sinais, indícios - que 

permitem decifrá-la” (GINZBURG, 1989, p. 177). 

Assim, no decorrer de nossa caminhada no campo, partimos em busca dos significados, 

sentidos, cores e sabores encontrados nos olhares, abraços, interlocuções, observações, 

transcrições, leituras e releituras do material coletado. 

Fomos aprendendo a ler nas entrelinhas, nas muitas vozes que ecoavam repletas de múltiplos 

sentidos e significações e até mesmo nos silêncios e negações, as importâncias e as 

desimportâncias atribuídas pelas crianças aos processos vividos e experienciados por elas na 

constituição do ser criança negra quilombola. 

Pudemos experimentar, neste estudo, o que Benjamin (2011, p. 19) diz sobre o canteiro de 

obras, lugar em que as crianças significam as coisas do mundo, mostram as suas importâncias 

e desimportâncias, 

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo resíduo que surge na construção, no 

trabalho de jardinagem ou doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos 

residuais reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e 

para elas unicamente. 

1.3 AS APROXIMAÇÕES DO CAMPO DE ESTUDO 

Inicialmente, realizamos algumas visitas à comunidade com o intuito de conhecer o lugar e 

buscar indícios de uma possível inserção da nossa pesquisa nesse campo. A princípio, nossas 

visitas foram exploratórias e aconteceram no período de setembro a novembro de 2010, com 

frequência de uma a duas vezes por mês.  
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No mês de fevereiro de 2011, estivemos na comunidade algumas vezes, também durante a 

semana. Foi quando começamos a formalizar nossa proposta de pesquisa que começou a se 

efetivar a partir de abril, com reuniões mais frequentes. 

Em maio de 2011, nossos encontros começaram a acontecer todos os sábados, à tarde, com 

algumas exceções, quando havia imprevistos. Estivemos presente na comunidade por pelo 

menos 17 meses.  

Nossa primeira visita foi em 16 de setembro de 2010, por ocasião de uma reunião com as 

mulheres da Associação das Mulheres Quilombolas, com o objetivo de organizar o calendário 

para a confecção das roupas que seriam apresentadas por elas num desfile na Mostra Cultura 

da Comunidade, que aconteceria em novembro do referido ano. 

Nessa reunião, estavam presentes uma bolsista do Programa Conexão e Saberes, que 

desenvolve um trabalho com os jovens da comunidade, duas bolsitas do Neab/Ufes, que 

estavam ajudando a fazer o designer das roupas, as mulheres que fazem parte da Associação e 

algumas crianças da comunidade, filhos(as) dessas mulheres. 

Fomos recebida na casa onde funciona o projeto “Costurart – Ateliê das Mulheres 

Quilombolas de Araçatiba”, que tem como objetivo abrigar as mulheres artesãs que trabalham 

na produção de peças artesanais, oficinas de penteado afro, um pouco da gastronomia local, 

entre outras atividades programadas por elas e por parceiros. 

Após a organização dos detalhes da produção das roupas para o desfile, conversamos sobre a 

história do lugar. Ficamos impressionada com os documentos históricos que Griot, moradora 

antiga da comunidade, possui em sua residência. Tivemos acesso a um livro de batismo de 

escravizados da fazenda Araçatiba que data de 1840. Suas páginas já estão amareladas pelo 

tempo, mas ainda se encontra bem conservado. O tipo de letra usado na escrita da época é tão 

desenhada que quase não conseguimos ler. Quem fez a leitura de alguns trechos para nós foi 

Mariquinha, filha de Griot. Ela é filha de um dos herdeiros de Sebastião Vieira Machado. 

Em conversa informal, percebemos que existe uma grande preocupação na comunidade com 

os jovens, por isso estão investindo muito no resgate da cultura local, na oferta de formação 

profissional e, principalmente, na formação de novas lideranças entre eles, para que possam 

dar continuidade ao trabalho na comunidade. 
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Nossa segunda visita aconteceu no dia 2 de outubro de 2010, para uma palestra programada 

pela bolsista do Programa “Conexão e Saberes” sobre “Anemia falciforme”, hoje mais 

conhecida como “Doença falciforme”. A responsável pela palestra foi uma pediatra que 

trabalha na Secretaria de Saúde do Município de Vitória/ES, responsável pelo Programa de 

Controle da Doença Falciforme. Essa palestra foi uma solicitação da comunidade que gostaria 

de conhecer um pouco mais sobre essa doença, visto que ela atinge mais a população negra e 

afrodescendente e, na comunidade, existem registros de casos de moradores com essa doença. 

Podemos perceber que, na palestra, estavam presentes, além dos adultos, algumas crianças. 

Umas prestavam atenção ao que estava sendo dito; outras brincavam no chão, como se não 

existisse ninguém ao redor de tão envolvidas que estavam na brincadeira; algumas corriam do 

lado de fora; e as menores dormiam tranquilamente nos braços das mães. Todas elas, porém, 

estavam presentes com seus modos específicos de criança, participando das atividades.  

A partir desses primeiros encontros, começam a surgir nossas indagações: quem são essas 

crianças? Como elas se apropriam do saber cultural produzido nessa comunidade? Essas 

crianças já foram ouvidas em suas demandas? Como elas, que participam da comunidade, 

percebem sua comunidade, os adultos, os movimentos de resgate de sua cultura? Como elas 

se veem nesse processo? 

Com essas inquietações, nosso projeto foi ganhando outra forma e nosso objetivo de 

investigação foi se desenvolvendo. A princípio, pensamos num estudo com as crianças de 

quatro a seis anos no espaço da educação infantil da comunidade, porém, em conversa com a 

moradora Mariquinha, ficamos sabendo que não era oferecido esse nível de ensino por falta 

de demanda de alunos. As crianças nessa faixa etária ficavam com as avós, tias ou vizinhas, se 

a mãe precisasse trabalhar. 

Mas, em uma de nossas visitas, ficamos conhecendo o Programa de Biblioteca Rural Arca das 

Letras
8
 que tem uma programação especial voltada para as crianças e que acontece aos 

sábados. Vimos nesse programa nossa porta de entrada para o encontro com as crianças e, 

assim, começamos a delinear nossa pesquisa.  

                                                           
8
 A Arca das Letras é um programa criado em 2003 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) que 

tem por objetivo implantar bibliotecas no meio rural para facilitar o acesso ao livro e à informação. Esse 

programa foi implantado na Comunidade de Araçatiba, em 2010, com a parceria do Banco do Brasil e MDA. 
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Antes de iniciar o trabalho de campo, estabelecemos contato, via telefone, com a responsável 

pela Associação de Mulheres da Comunidade, que é uma das lideranças locais, a fim de 

marcar uma reunião para conversarmos sobre uma possível inserção desta pesquisadora na 

comunidade. 

Em reunião marcada para o dia 26 de abril de 2011, expusemos os objetivos da pesquisa, os 

motivos que nos fizeram desenvolver a investigação naquela localidade e quem seriam os 

sujeitos do estudo. Nosso encontro foi positivo e, segundo a coordenadora da Associação, 

seria uma interessante parceria, uma vez, que esse trabalho poderia trazer outros 

conhecimentos para as crianças, bem como para a comunidade. 

Nessa ocasião, o Programa Arca das Letras ainda não tinha iniciado suas atividades, e 

percebemos que nossa chegada foi o empurrão que faltava para a abertura dos trabalhos.  

Aproveitamos a reunião e organizamos as atividades para o início dos trabalhos na Arca das 

Letras, bem como planejamos uma programação especial para o primeiro dia, com direito a 

bolas de soprar, pirulito, pipoca e muita conversa para definir, junto com as crianças, como 

seriam os trabalhos durante o ano de 2011. 

Depois da satisfação em ter a pesquisa aprovada pela comunidade e da organização do 

trabalho com os responsáveis locais, fomos à escola local para comunicar às crianças e 

convidá-las para o retorno das atividades da Arca das Letras. Elas se mostraram interessadas e 

disponíveis para participar do programa, que foi marcado para o dia 30 de abril de 2011. 

Os sujeitos principais desta pesquisa foram as crianças que participam do Programa Arca das 

Letras. O número de participantes do programa variava um pouco, pois dependia da 

programação das atividades. Em dia de piquenique e festa, o número aumentava bastante, 

chegando a 35 crianças, mas, nos dias comuns, tínhamos um número aproximado de 15 

crianças, entre meninos e meninas. Tivemos também a presença de alguns adultos, voluntários 

no programa, como colaboradores, além de alguns moradores da comunidade.  

No decorrer da pesquisa, focalizamos em apenas dez crianças,
9
 quatro meninos e seis meninas 

com idade variando entre três a doze anos. Para a escolha dessas crianças, tivemos como 

                                                           
9
  Vale ressaltar que, no decorrer da pesquisa, foram incluídas outras crianças que participavam do processo em 

alguns momentos coletivos. 
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critério a assiduidade. Essas crianças não faltaram a nenhum encontro do Programa Arca das 

Letras, e isso fez toda a diferença nas observações participantes e nas entrevistas. 

Tivemos também, como colaboradores importantes neste estudo, alguns adultos que nos 

ajudaram na construção da pesquisa. E é a partir dos conhecimentos, das práticas culturais 

desses sujeitos, desenvolvidas junto com as crianças, que elas vão se identificando como 

pertencentes a esse grupo étnico e se constituindo como crianças negras quilombolas.  

A participação desses adultos nos possibilitou realizar uma cartografia sociocultural 

fundamental para nossa compreensão do contexto onde as crianças estavam inseridas.  

Contamos, neste estudo, com a participação direta dos seguintes sujeitos: 

Mariquinha, coordenadora da Associação de Mulheres Quilombolas de Araçatiba, do 

Programa de Biblioteca Rural Arca das Letras e do Fórum Comunitário de Araçatiba. Mulher 

forte e guerreira, junto com outros moradores, não mede esforços na luta pela reconstrução e 

fortalecimento da identidade negra, quilombola da comunidade e pelas melhorias na 

infraestrutura, na saúde, na educação, no lazer, buscando parcerias na solução dos problemas. 

Ela é filha de Griot, a contadora de histórias.   

Griot é uma das moradoras antigas da comunidade. Junto com mais quatro idosos, são 

responsáveis por transmitir as memórias e as lembranças do lugar. Esses cinco idosos fazem 

parte do grupo chamado Memória Viva.  

Por mais de 40 anos, Griot foi responsável por zelar pela Igreja Nossa Senhora da Ajuda, que 

fica ao lado de sua casa. Durante esse período, ela foi a guardiã da chave da igreja e todos que 

chegassem a Araçatiba tinham a oportunidade de visitá-la. Ela relata isso com muito orgulho.  

Griot tem o dom de cantar e encantar as pessoas com suas histórias e memórias. Com seu 

sorriso, que alegra qualquer coração entristecido, e com seu abraço caloroso e aconchegante, 

igual abraço de mãe, ela acolhe a todos que por sua casa passam. Ela é guardiã das memórias 

da comunidade. 

Vamos sentir muita falta de nossas conversas, do cafezinho, do aipim cozido e, 

principalmente, do seu abraço acolhedor. Está em sua casa e em sua companhia foi para nós 

momentos de grandes aprendizagens e ressignificações de conceitos, de histórias e, 

principalmente, de modos de vida. 
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Léa é agente de leitura voluntária da Arca das Letras. Também participa da Associação de 

Mulheres Quilombolas. Ela é mãe de Ursinho e Sofia. 

Nila, com memórias de sua infância na comunidade, contando como era a vida nesse lugar, 

proporcionou-nos momentos enriquecedores de aprendizagens. Ela participa da Associação de 

Mulheres e faz maravilhas com tecidos no Ateliê de Costura. Essa produção é vendida na 

própria Casa de Costura e em feiras, exposições e seminários, eventos dos quais elas sempre 

participam.  

O artesanato produzido no Ateliê de Costura traz as marcas da comunidade quilombola e faz 

parte do Programa Economia Solidária. 

 Benedito é um dos idosos que, junto com Griot, contam as suas memórias para as crianças e a 

quem interessa ouvi-las. Fizemos algumas visitas à sua casa para ouvir suas histórias de 

assombração, suas memórias sobre os canoeiros que desciam o rio Jacarandá, levando os 

produtos para serem comercializados no Porto da Vila Rubim, em Vitória. Ele mesmo fez 

várias viagens nessas canoas levando lenha, mandioca, galinha, porco, cana, e trazendo 

querosene e sal que não produziam na comunidade.  

Em uma conversa informal, ele nos conta um pouco dessa história dos canoeiros que saiam de 

Jacarandá, percorriam o rio, passavam por Indiviso e Rio Claro até chegar a Araçatiba, no 

Porto da Valinha. Segundo relatos, o rio foi navegável até aproximadamente o ano de 1950.  

Sobre as viagens, ele nos diz, 

Quando descia para o Porto de Vitória, a gente dormia ali em Cobilândia e 

Caçaroca. Quando amanhecia o dia, a gente atravessava de canoa para o mercado. A 

canoa ia cheia de mercadoria e voltava cheia também. A gente dava duro. Pra 

descer, era mais fácil porque o rio ia levando; pra cima, era mais puxado, varejando 

na vara direto. Era triste, era pesado (BENEDITO, 18-4-2012). 

1.4 AS CRIANÇAS: SUJEITOS DE SI MESMAS 

As crianças, que constroem os sentidos do ser criança negra quilombola, são moradores da 

comunidade de Araçatiba, oriundas de famílias que sempre viveram nesse lugar e que, por 

isso, têm um grau de parentesco umas com as outras. 

Das dez crianças que participaram efetivamente da pesquisa, apenas uma não estuda, devido 

ao fato de não ser oferecida na comunidade a educação infantil. Temos cinco crianças que 



52 

 

estudam na EMEF de Araçatiba; três estudam em uma escola localizada no bairro vizinho, 

Jucu, que oferece o ensino fundamental, séries finais; e uma criança que estuda em escola 

municipal do município de Viana (sede), região metropolitana de Vitória. 

A maioria dessas crianças segue a religião católica; apenas uma é evangélica. Observamos 

que essa última criança se sente tolhida de certas práticas culturais da comunidade. 

Percebemos que ela demonstra forte desejo de participar de comemorações e práticas 

culturais, como o congo, mas não pode desobedecer aos ensinamentos religiosos que segue. 

Três crianças são responsáveis por tomar conta dos irmãos mais novos enquanto seus pais 

trabalham. Para elas, essa “tarefa” é prazerosa, é e uma forma de ajudar os pais. E todas 

ajudam nas tarefas domésticas. Isso não é visto como trabalho para as crianças, elas 

transformam essas atividades em brincadeiras, algo prazeroso. “Trabalho é o que os adultos 

fazem, têm obrigação”, nos diz Ana Beatriz (11 anos, 21-5-2011). 

O primeiro encontro com as crianças foi agendado para o dia 30 de abril de 2011. A semana 

que antecedeu o encontro foi de muita ansiedade, inquietações, imaginações e de certo “frio 

na barriga”, mas, devido às fortes chuvas que caíram durante esta semana, não foi possível 

chegar a Araçatiba. A Rodovia Federal BR 101, que dá acesso à comunidade, ficou 

interditada devido ao grande volume de água que impedia até os ônibus de passarem. E, 

assim, foi outra semana de ansiedade misturada com apreensão e inquietações. 

O primeiro contato com as crianças para conversarmos sobre nossa pesquisa aconteceu no dia 

14 de maio de 2011 e foi bem tranquilo e prazeroso, apesar do nosso nervosismo e ansiedade. 

Chegamos à comunidade por volta de 12h40min e fomos direto para a Casa de Costura, local 

onde acontece o Programa Arca das Letras. Como chegamos cedo, não havia ninguém na 

casa, então sentamos no portão para esperar Mariquinha, coordenadora da Associação de 

Mulheres e líder do Fórum Comunitário de Araçatiba; Léa, agente de leitura voluntária da 

Arca das Letras; e, claro, as crianças. Elas só chegaram por volta das 13h20min com algumas 

crianças. Mariquinha pensou que iríamos descer no ponto de ônibus que fica no morro, em 

frente à igreja e ficou nos esperando por lá. 

Conversamos um pouco e decidimos manter a programação que havíamos feito para o mês de 

maio em nossa reunião que aconteceu no dia 26-4-2011. Enquanto isso, as crianças ficaram 

do lado de fora da casa brincando. Era muita correria, gritaria e risadaria que causavam 
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inveja. As crianças estavam muito felizes por estarem ali. Esse era o dia do retorno das 

atividades da Arca das Letras no ano de 2011.  

Em seguida, Mariquinha chamou as crianças para entrar e nos convidou a sentar no chão. 

Estávamos um pouco ansiosa, com um frio na barriga, pois não sabíamos o que falar, o que 

fazer, apenas olhávamos para os rostos das crianças, vendo seus olhos brilhantes e curiosos 

para saber quem éramos. 

Depois que todos se sentaram em círculo no chão, Mariquinha pediu que nos 

apresentássemos, pois algumas pessoas estavam ali pela primeira vez. Cada um falou o nome, 

a idade e mais o que quisesse falar.  

No princípio, as crianças pareciam um pouco envergonhadas, tímidas. Uma delas não falou o 

nome e logo saiu da roda. Quando chegou nossa vez, ainda não sabíamos o que falar, então 

começamos pelo nome e tudo foi fluindo.  

Perguntamos às crianças se elas aceitavam a nossa presença no grupo e se nos ajudariam em 

nosso estudo. Elas foram bem receptivas e disseram em coro que sim. Explicamos que 

iríamos fotografar algumas atividades e conversar sobre coisas da comunidade e sobre elas. 

Depois das apresentações, já nos sentimos bem à vontade uns com os outros, porém, de vez 

em quando, podíamos perceber certo olhar de desconfiança, ou melhor, de estranhamento, 

entre as crianças em relação à nossa presença nesse lugar.  

As atividades na Arca das Letras se iniciam com a roda de conversas, momento em que, 

sentados no chão, em círculo, conversam sobre a semana, sobre as atividades que serão 

realizadas, sobre o que aprenderam ou não na escola, sobre assuntos que as crianças trazem 

para a roda e sobre a cultura local. Esse momento foi um dos focos da nossa observação 

participante. 

Em relação ao que aprenderam na escola, Mariquinha, que sempre coordena as atividades da 

Arca das Letras, puxou o assunto do dia 13 de maio, perguntando às crianças o que haviam 

estudado sobre esse dia durante a semana. Elas fizeram cara de desentendidas, enrolaram um 

pouco e não responderam nada, apenas falaram que tinham visto alguma coisa na aula de 

História. 
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Após um tempo, uma criança disse que, na escola dela, que fica em Jucu, falaram sobre 

bullying. Eles assistiram a um filme e discutiram o assunto, pois estão acontecendo casos por 

lá. Outras crianças que também haviam assistido ao filme participaram desse relato, 

completando as falas, dando exemplos de bullying na escola e entre eles, na comunidade. O 

assunto se estendeu com Mariquinha dando “conselhos” e corrigindo algumas crianças que 

estavam tendo essas atitudes com os colegas. 

Pelas falas, pudemos perceber que a escola estava fazendo certa confusão, usando os casos de 

preconceito e discriminação racial como sendo bullying, tanto que, no 13 de maio, Dia da 

Abolição da Escravatura, o assunto de destaque foi o bullying. 

Mariquinha tentou puxar novamente o assunto para o 13 de maio, mas apenas ouvimos 

algumas falas aleatórias sobre o sofrimento dos escravos que apanhavam nas fazendas, que os 

homens brancos eram maus, que não queriam ser o branco mau, preferiam ser negro e bom. 

A partir dessas falas, Mariquinha falou um pouco sobre a diferença que existe entre a história 

contada nos livros e na escola, dizendo que, às vezes, elas não retratam a verdadeira história.  

Depois dessa fala, as crianças começaram a nos contar várias histórias da comunidade, 

principalmente histórias de terror, por exemplo, da árvore do bebê que chora, da família que 

foi morta na árvore, de túneis existente dentro da igreja, de porta que bate sozinha, do sino da 

igreja que toca à noite, de sombras que acompanham pessoas à noite e outras. Eram muitas 

histórias, e cada um queria contar a sua. Será que elas queriam nos assustar com essas 

histórias? Desejavam que abandonássemos nossos estudos na comunidade e com elas? Não, 

elas estavam contando as histórias que ouvem e que fazem parte de suas histórias. Foi o modo 

que escolheram para que nós pudéssemos ser incluída nesse contexto, conhecendo um pouco 

do mundo delas. E isso se confirmou quando, depois das histórias, elas quiseram sair para 

passear pela comunidade para nos mostrar as coisas que tinham lá, a começar pela árvore 

assombrada ou do bebê que chora.  

Iniciamos nosso passeio pela igreja. Paramos no cemitério que fica ao lado, e mais histórias 

foram contadas. Depois fomos conhecer a antiga casa do congo, e Mariquinha nos contou que 

a antiga moradora era Mãe Petronilha, fundadora da Banda de Congo há mais de 80 anos, ela 

também foi a rainha do congo e parteira na comunidade. 
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Nesse dia, só não conhecemos a árvore assombrada, que ficou para outra oportunidade. Mas 

foi muito divertido passear pela comunidade com as crianças e ver que outras se juntavam a 

nós pelo caminho. 

Com o apoio das crianças e das voluntárias da Arca das Letras, começamos o trabalho de 

campo, com a utilização dos seguintes instrumentos para a produção dos dados: observação 

participante, entrevista semiestruturada, diário de campo, participação nos eventos da escola, 

da comunidade, reuniões do Fórum Comunitário, conversas informais, desenhos e escritas das 

crianças, fotografias, videogravações, audiogravações. 

Para orientar nossa observação participante, organizamos um roteiro (APÊNDICE A) com o 

objetivo de torná-la mais significativa, pois os movimentos são intensos quando os sujeitos 

estão interagindo entre si. Com o intuito de nortear algumas de nossas conversas com as 

crianças, elaboramos um roteiro de entrevista semiestrutura (APÊNDICE B), que nos ajudou 

a organizar o diálogo, porém de forma flexível e não linear.  

Vale ressaltar que, para preservar os princípios éticos da pesquisa, elaboramos o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C). Esse documento foi assinado 

pelos sujeitos que participaram, pelos pais ou responsáveis pelas crianças sujeitos desta 

pesquisa. Esse documento nos permitiu realizar as fotografias (Figuras de 1 a 18), os 

vídeogravações e os registros escritos das observações no campo. 

Durante a presença na Casa de Costura,
10

 foram realizadas observações dos momentos 

vivenciados pelas crianças com seus pares e adultos nos diversos espaços e tempos 

propiciados por esse lugar, buscando ouvir, ver, perceber, sentir e analisar alguns dos 

sentidos, dizeres e saberes que essas crianças estabelecem em suas experiências de produção, 

reprodução, invenção e reinvenção dos seus modos de vida, a partir dos sinais exteriorizados 

por elas, os quais forneceram indícios dos atravessamentos que as práticas culturais provocam 

na constituição de suas subjetividades. 

                                                           
10

 A Casa de Costura é o nome dado pelas crianças e adultos da comunidade ao lugar onde funciona o Costurart 

– Ateliê das Mulheres Quilombolas de Araçatiba e a Arca das Letras. É o local de referência na comunidade para 

todos os encontros. Essa casa que foi comprada com a parceria de Furnas Centrais Elétricas S. A. para abrigar os 

projetos e programas da comunidade.  



56 

 

As rodas de conversas
11

 eram sempre encaminhadas por Mariquinha. Nós fazíamos as 

observações participantes e as videogravações desses momentos. Outras anotações pertinentes 

eram registradas no diário de campo. Por esse motivo, usaremos algumas falas de Mariquinha 

para compor nossas análises como forma de melhor compreender os sentidos que as crianças 

vão construindo nesses encontros sobre si mesmas, sobre a comunidade quilombola, sobre sua 

história, sua cultura, seus saberes. 

As brincadeiras foram muito importantes para a compreensão das interações das crianças com 

seus pares e com os adultos, além de propiciar momentos de grande riqueza para as crianças, 

os adultos e para nossa pesquisa. 

Com o objetivo de investigar como as crianças viam a autorrepresentação que tinham de si em 

relação à sua autoestima e ao seu pertencimento etnicorracial, fizemos uma oficina que foi 

dividida em duas partes, intitulada: Oficina de Identidade. Na primeira parte, foi aplicada a 

técnica do espelho: cada criança se olhava no espelho, observava a sua imagem refletida e 

depois falava um pouco sobre essa imagem, expressando o que achou e o que sentiu a se ver.  

Na segunda parte, oferecemos algumas fotos de revistas de adolescentes e jovens brancos e 

negros para que as crianças escolhessem a que mais se identificava com elas. Depois falavam 

um pouco sobre essa escolha. 

Vale ressaltar, que essa escolha feita pelas crianças nessa segunda parte da Oficina, remeteu-

nos ao vídeo “Boneca branca - boneca negra”,
12

 de Kenneth B. Clark (1914-2005), realizado 

em 1947, nos Estados Unidos da América. Esse vídeo mostra que algumas crianças pequenas 

(negras e brancas) teriam que escolher, entre uma boneca branca e outra negra, a que elas 

consideravam a mais bonita, a mais legal, a agradável de se vê, a feia, a má e a que se parecia 

com elas. Para todas as qualidades positivas apresentadas, a boneca escolhida pelas crianças 

foi a branca, ficando as qualidades negativas para a boneca negra. Todas as crianças 

escolherem a boneca branca como parecida com elas. Além do vídeo, o artigo de Santos 

(2002), “Selvagens, exóticos, demoníacos: idéias e imagens sobre uma gente de cor preta”, 

levou-nos a refletir sobre a maneira como, em nossa cultura ocidental, “[...] a cor negra está 

                                                           
11

 A roda de conversa era um momento muito rico de nossas observações. Todas as atividades propostas na Arca 

das Letras começavam ou terminavam com a roda. Esse era o momento em que as crianças falavam de si, da 

escola, da comunidade, trocavam experiências, eram feitos os planejamentos das atividades junto com elas, 

enfim, todo movimento realizado pela Arca era decidido nesse momento, sempre mediado por Mariquinha. 
12

 O vídeo pode ser acessado em www.pendenga.com.br/video/teste-psicologico-com-bonecas. 

http://www.pendenga.com.br/video/teste-psicologico-com-bonecas
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associada ora a um sentimento de fascínio exótico ora a uma sensação de medo ou horror” 

(SANTOS, 2002, p. 275) e também sobre como esse modo de pensar ainda permanece em 

nosso imaginário no relacionamento com pessoas negras. 

As observações realizadas nos diferentes contextos da Casa de Costura e em outros espaços 

da comunidade, por meio de videogravações, fotografias e registros no diário de campo, 

forneceram-nos importantes indícios sobre os sujeitos da pesquisa e as significações deles 

com suas experiências exteriorizadas a partir de seus modos específicos de ser e estar no 

mundo e que em alguns momentos traziam a tensão entre o dito e o vivido nos sucessivos 

momentos de nossos encontros. 

Nesse processo investigativo, participamos de eventos em que as crianças estavam presentes, 

por exemplo, a Festa Junina da escola, a Mostra Cultural da Comunidade de Araçatiba, a 

gravação de documentário sobre a história da comunidade. As observações participantes 

nesses eventos objetivavam colher informações acerca do envolvimento/participação efetiva 

das crianças, no sentido de compreender a dinâmica social expressa nessas experiências. 

As entrevistas semiestruturadas nos ajudaram a retomar alguns pontos que não estavam claros 

ainda para nós em relação a alguns saberes das crianças.  

O diário de campo foi construído a cada retorno para casa. Às vezes, dentro do ônibus, já 

íamos escrevendo algumas palavras-chave que seriam o gancho para as descrições futuras. No 

sábado à noite, ou no outro dia bem cedo, fazíamos anotações detalhadas, buscando 

rememorar os fatos, acontecimentos, os dizeres e não dizeres, as fisionomias, as brincadeiras 

que foram observadas e dialogadas no dia anterior. Muitas vezes acordávamos de madrugada 

lembrando uma fala que tinha passado despercebida, mas que, durante o silêncio da 

madrugada, se fazia ouvir. Então éramos impulsionada a levantar e registrar tudo com medo 

de, ao amanhecer, essa voz não mais se fazer ouvir.  

Apesar de a escola não ser o foco da pesquisa, também participamos um pouco do cotidiano 

escolar, pois, para desvendar as teias de significados que a criança vai tecendo no seu 

processo de constituição, é imperativo compreender também as relações que a escola 

estabelece com ela, com seus familiares e a com a comunidade em geral. 

Procuramos, neste estudo, transcrever e contextualizar de maneira original as vozes das 

crianças e também a dos adultos, buscando preservar a sua oralidade, a sua forma de narrar. 
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Identificamos cada uma com nomes fictícios conforme haviam combinado em conversa 

prévia. Os nomes foram escolhidos pelas próprias crianças e adultos. 

O que nos tocou também nesta pesquisa foi a possibilidade de reviver momentos da nossa 

infância nas brincadeiras das e com as crianças, nas narrativas delas e de alguns adultos que 

foram nossos colaboradores, em experiência que foram comuns, como sentar na roda para 

ouvir mãe, pai e avô contando história de assombração, que eles diziam ter presenciado ou 

ouvido de seus pais e avós. As brincadeiras de pique em que minha mãe participava com a 

gente.   

Na infância, não tínhamos dinheiro para comprar a boneca “Susy”, a “Barbie” de hoje, então 

nossa avó e nossa mãe faziam bonecas de panos de várias cores e tamanhos e foi com elas que 

inventamos as nossas brincadeiras de bonecas. Em Araçatiba, as crianças também possuem 

várias bonecas “Barbie”, mas elas também têm acesso às bonecas de pano. 

Nesse sentido, as relações que se estabeleceram nessas experiências com as crianças e com os 

moradores da comunidade e os conhecimentos e saberes adquiridos foram ímpar para o nosso 

crescimento acadêmico, científico e, principalmente, para nosso crescimento humano. Com as 

crianças quilombolas começamos a compreender a vida, o mundo sob outros possíveis 

existenciais. 

Fomos apelidada por Griot de “quilombranca”. Ela dizia que já fazíamos parte da 

comunidade, mas, por não morar lá, não pertencer diretamente a esse grupo étnico, não 

poderia ser chamada de quilombola, porém, pelo nosso envolvimento com as crianças e com a 

comunidade, já parecíamos parte dela. Essa aceitação foi fundamental para nosso estudo. 

1.5 O CENÁRIO DA PESQUISA: A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 

ARAÇATIBA/ES: COMEÇANDO NA FAZENDA... 

Araçatiba/ES foi uma importante e imponente fazenda situada aos pés do morro que tem o 

mesmo nome. O morro que encantou e guiou os jesuítas continua encantando quem chega à 

comunidade hoje. 

Sobre a origem da fazenda Araçatiba, Balestrero (1979, p. 68) traz duas versões: 

A primeira é que sua história tem início, segundo revelações do padre Serafim Leite, 

no ano de 1716, quando já era uma residência inaciana. A professora Maria Stella de 
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Novaes (História do Espírito Santo, p. 31) diz ter sido fundada pelo Padre Brás 

Lourenço em 1556, ajudado pelo cacique Pira-Ogib, chefe dos Tupiniquins. Não 

sabemos se a intenção era de contrariar o que escreveu Serafim Leite a esse respeito. 

Mas, ao que me parece, há aqui um equívoco, pois indica que habitavam nesta 

região os Botocudos, a menos que estes se dividissem em Tupiniquins. 

Mas para Balestrero (1979, p. 68) a história seria outra: 

A fazenda de Araçatiba foi fundada pelo padre Rafael Machado que ali promoveu a 

construção de um grande engenho e residência, ajudado por Jorge Fraga, abastado 

fazendeiro do lugar. Quando Jorge Fraga morreu em 1721, deixou uma de suas 

fazendas para o Colégio de Vitória, em forma de capela, mediante o compromisso 

por parte dos jesuítas de uma missa anual na festa de Santo Inácio. 

Porém, de acordo com o relato oral dos moradores mais antigos de Araçatiba, essa 

comunidade tem origem nos anos de 1665, época em que os jesuítas espanhóis vieram ocupar 

estas terras com o objetivo de catequizar os índios tupiniquins que ali moravam e implantar o 

cultivo de cana-de-açúcar.  

Segundo os moradores, uma das primeiras atitudes dos jesuítas foi a construção da Igreja 

Nossa Senhora da Ajuda, por volta de 1740, que, a princípio, era apenas uma capela e, ao seu 

lado, construíram uma residência. Hoje, ainda existem, ao lado da igreja, as ruínas dessa 

residência dos jesuítas. 

O ponto de referência que serviu de orientação para os jesuítas chegarem em Araçatiba foi o 

Morro de Araçatiba avistado por eles quando procuravam um lugar para desenvolver a 

agricultura. Assim, subiram o Rio Jucu, o Rio Jacarandá, que é afluente do Jucu, até encontrá-

lo e aí iniciarem a construção da fazenda, que mais tarde se tornou a maior e mais importante 

fazenda da costa brasileira e, segundo relatos, a mais bonita também. 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, a fazenda de Araçatiba vai à falência e o 

coronel de ordenanças, Bernardino Falcão de Gouveia Vieira Machado, comprou-a da Coroa 

Portuguesa. Após sua morte, a fazenda foi herdada pelos seus filhos.
13

 

Balestrero (1979) relata que o Capitão Sebastião Vieira Machado, filho de Bernardino, 

assume a fazenda de Araçatiba no ano de 1819. 

Em conversa informal, Griot relata que o coronel Sebastião Vieira Machado trouxe mais de 

800 escravizados para trabalhar na fazenda. Afirma que foram eles que reformaram a Igreja 
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 Fonte: A GAZETA (Projeto Educar): Municípios do Espírito Santo, Vitória, 12 set. 1994. 
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Nossa Senhora da Ajuda, que passou a ter as características portuguesas. Foi de Portugal que 

veio a imagem de Nossa Senhora da Ajuda, que está na igreja até hoje. A data de 1849 que 

aparece no portal da igreja refere-se a essa reforma feita pelo coronel Sebastião. Embaixo da 

data, tem as iniciais do nome do coronel. Ele foi sepultado dentro da igreja, a 20 de abril de 

1856. 

De acordo com Halbwachs (1988), essa é uma maneira de preservar a memória coletiva da 

comunidade, pois só podemos recuperar o passado com a conservação do meio material, e a 

sepultura do Sebastião Vieira Machado dentro da igreja se torna esse patrimônio material que 

faz retornar à sua lembrança. 

Para descrever a grandeza e a exuberância da fazenda Araçatiba,
14

 Balestrero (1976) recorre à 

narração feita pelo príncipe Maximiliano, quando fez sua viagem pelo Brasil e visitou o 

Espírito Santo: 

A imponente selva de Araçatiba era um ermo solene; por toda a parte 

papagaios esvoaçavam com alarido e a vozeria dos macacos „sai-ouí‟ se 

ouvia em todo o redor. Trepadeiras de cipós das espécies mais belas e 

variadas entrelaçavam-se nos troncos gigantescos, formando impenetrável 

mataria; as esplendentes flores das plantas carnudas, os pendentes festões dos 

fetos, enrolados nas árvores, vicejavam luxuriantemente; em toda parte 

coqueiros novos adornavam o mato baixo, sobretudo os pontos úmidos; aqui 

e ali a cecrópia peltada de caule anelado, cinzento-prateado, formava moitas 

distintas, desta majestosa penumbra passamos a trechos escampo e tivemos a 

grata surpresa, quando de súbito, descortinamos o edifício branco da fazenda 

Araçatiba, com suas duas torres pequenas, situada numa planura verde, ao pé 

do altaneiro morro de Araçatiba, montanha rochosa, coberta de mata. Essa 

propriedade tem quatrocentos escravos negros e plantações muito extensas 

nas cercanias, especialmente de cana-de-açúcar. Araçatiba foi a maior 

fazenda que encontrei na minha viagem: o edifício possui extensa fachada de 

dois pavimentos e uma igreja; a choça dos negros, junto com o engenho de 

açúcar e as casas de trabalho ficam ao pé da colina, perto da residência [...] 

(MAXIMILIANO, apud BALESTRERO, 1976, p. 122, grifo do autor). 

De acordo com Marciel (1994), no período em que o coronel Sebastião Vieira era o dono da 

fazenda Araçatiba, era no morro de Araçatiba que os escravizados fugidos de outras fazendas 

da Província do Espírito Santo se reuniam para ali formar um quilombo. 

Sobre a existência de quilombos relatados pelas fontes documentais do século XIX, em Viana, 

especificamente em Araçatiba e proximidades, são apresentados por Oliveira (2012, p. 6): 
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 Heribaldo Lopes Balestrero, em O povoamento do Espírito Santo: sinopse histórica. Viana: [s.n.], 1976. p. 

68-69, afirma que a fazenda Araçatiba já pertencia ao coronel de Ordenanças Bernardino Falcão de Gouveia 

Machado na época da descrição de Maximiliano.  



61 

 

Quilombos e mocambos no distrito de Viana, especificamente nas localidades de 

Araçatiba, Santo Agostinho, Lama Preta e Jacaraoabas, nos anos de 1847-1848, 

quando 47 (quarenta e sete) senhores fizeram abaixo-assinado pedindo providências 

do governo da provincial contra os mocambeiros; [...] quilombo no município de 

Viana, especificamente na localidade de Araçatiba, em 1885.  

Segundo relatos orais, o tratamento dedicado aos escravizados, na fazenda Araçatiba, era 

bom. Não consta registro de nenhum instrumento de tortura usado nesse local. Em Araçatiba 

nunca teve tronco. 

Sobre essa questão, Mariquinha nos diz: 

Minha mãe conta de uma escrava que ela conheceu, Sinhá Nastácia, que morreu aqui 

em Araçatiba que dizia, minha mãe conta isso, nas lembranças dessa senhora ela 

contava e já era muito forte a oralidade, ela contava que: „O coroné era bom pra 

nóis, o coroné era bom com a gente‟ (MARIQUINHA, 21-5-2012). 

Para ilustrar essa “bondade” do coronel, Mariquinha nos relata que os escravizados podiam 

entrar na igreja e até batizar os filhos e, para confirmar sua fala, ela nos diz sobre a existência, 

na comunidade, de livros de registro de batismo dos escravizados crianças do ano de 1857, 

onde ainda se pode ler: “[...] batizei e pus os santos óleos no inocente fulano de tal filho da 

escrava tal, do fazendeiro tal” (MARIQUINHA, 18-6-2011). 

Tivemos acesso a um desses livros de registros de batismo, conforme ilustrado nas figuras 1 e 

2. Podemos observar, pela leitura de algumas páginas, a riqueza de informações sobre a 

história, a genealogia da comunidade. Esses livros são documentos que comprovam a história 

do período escravocrata da comunidade e do Estado do Espírito Santo. 

FIGURA 1 – Mariquinha e o livro de batismo 
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FIGURA 2 – Livro de registro de batismo de 1857 

 

 

Esses livros de registros de batismo são documentos da Igreja Nossa Senhora da Ajuda e 

foram jogados fora por uma Congregação de Irmãs de Caridade que tomavam conta da igreja, 

por volta de 1990. Esses livros foram resgatados por um morador de Jucu, bairro vizinho de 

Araçatiba, e, há pouco mais de dez anos, foram entregues a Griot, que os guarda como 

relíquia. Esses livros são a constatação do batismo dos escravizados ainda muito pequenos e 

também faz parte da história da comunidade, por trazer os nomes dos antigos donos das terras 
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e de escravizados. Assim como fez Rui Barbosa nos anos de 1889 com os documentos oficiais 

da história da escravidão no Brasil, essas irmãs também quiseram “esconder” essa parte da 

história da comunidade. 

Ainda sobre a “convivência harmoniosa” entre os escravizados e o coronel da fazenda, alguns 

moradores mais antigos contam que os escravos de outros municípios, como Cachoeiro de 

Itapemirim e Guarapari, fugiam para essas terras, pois, em Araçatiba, ou achavam a liberdade 

ou senhorio bom. Alguns preferiam continuar trabalhando com o senhor dessas terras, o 

coronel Sebastião, outros aquilombavam-se no morro. Os que se escondiam no morro desciam 

à noite, confraternizavam e, amanhecendo, retornavam para lá.
15

 

Em relação a essa questão, Mariquinha nos conta que ouvia de sua mãe, 

[...] que da barrica de vinho que os senhores bebiam os escravizados faziam os 

tambores e ali dançavam e faziam os festejos. E se, por acaso, aparecesse por ali um 

capitão do mato perguntando: „Apareceu por aqui um negro tal, assim, assado?‟, os 

negros logo respondiam: „Não, não apareceu.‟ Sempre era ocultado e o negro 

acabava ficando. E o Sebastião Vieira Machado também não devolvia 

(MARIQUINHA, 21-5-2012). 

Com isso eles formavam uma irmandade, em que um acolhia o outro, e isso era o que 

diferenciava Araçatiba de outros lugares, “[...] ela tinha uma coisa diferente, por isso recebia, 

atraía muitos negros pra cá, porque não tinha tronco, porque podiam entrar na igreja, porque 

as penas eram mais leves” (MARIQUINHA, 26-4-2011). 

O território que compõe o povoado era formado, antigamente, por aproximadamente 21 

hectares de terras doadas pelos(as) herdeiros(as) do fazendeiro Sebastião Machado, em torno 

de 1894.  

Balestrero (1951, p. 105), em notas de rodapé do livro “Subsídios para o estudo da Geografia 

e História do município de Viana” nos diz sobre a doação das terras: 

Em abril de 1894, em audiência pública levada a efeito em casa de José Luís de 

Siqueira Nunes, em Araçatiba, presidida pelo 1.º Suplente do Juiz de Direito da 

Comarca, coronel Mariano Ferreira de Nazaré, tendo como escrivão Júlio César de 

Paula Morais e com a presença do Dr. Manoel Clodoaldo Linhares, Promotor 

Público da Comarca, 21 herdeiros que tinham quinhões nas 47 partes em que ficou 

dividida a fazenda cederam a N. S. da Ajuda uma quarta de terras cada um (o termo 

é o que consta no documento) formando o Patrimônio que ficou assim dividido: - 

„Partindo do Pôrto da Valinha, dividindo pelo lado sul com o brejo grande, 

abeirando a colina até o córrego Tabuão, seguindo por este, abeirando a colina até a 
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 Esse relato se encontra no livro: “Araçatiba: terra de descendentes de escravos e patrimônio da Santa” (p. 9). 
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volta do Cercadinho, abaixo do Pôrto da Vale e pelo rio acima, até a frente da casa 

de Augusto Machado e daí em linha reta ao poço branco do Pôrto da Valinha‟.  

A respeito da doação das terras a Nossa Senhora da Ajuda, Griot, uma de nossas 

colaboradoras na pesquisa nos diz: 

Os herdeiros de Sebastião Vieira Machado sempre tiveram muito zelo pela igreja, 

sempre tiveram, e para que os africanos continuassem a tomar conta da igreja, aí eles 

doaram 21 hectares de terra para Nossa Senhora da Ajuda, por isso nós moramos 

aqui, e é respeitado. Não é dado de boca, não. É com documento legal (GRIOT, 26-

4-2011). 

Griot diz que eles estão ali na condição de cuidar e zelar pela igreja, por isso as moradias 

foram sendo construídas ao redor dela. 

... CHEGAMOS À COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇATIBA 

Localizada no município de Viana,
16

 Araçatiba é uma pequena comunidade denominada de 

“comunidade tradicional”. É uma das mais antigas do município. Dista aproximadamente 6km 

do asfalto (BR 101 sul), 8km de Jucu, 23km da sede do município de Viana e 30km do centro 

de Vitória. 

De acordo com os dados do Programa de Saúde da Família (PSF) de Araçatiba, atualmente 

denominado Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a comunidade abriga em 

torno de 200 famílias formadas por descendentes de índios, negros e portugueses. Possui luz 

elétrica, transporte coletivo, uma unidade de saúde e uma escola de ensino fundamental das 

séries iniciais. Os alunos do ensino fundamental das séries finais frequentam a escola que fica 

em Jucu, bairro vizinho, e, para se locomoverem até lá, eles têm transporte escolar. Os alunos 

do ensino médio frequentam escolas de Viana e não têm transporte escolar. Na comunidade, 

não tem educação infantil. São oferecidas algumas vagas no Centro de Educação Infantil de 

Jucu, mas não há o transporte escolar para as crianças. 

Além da Igreja Católica, conta também com uma Igreja Evangélica Assembléia de Deus, uma 

Igreja Maranata, uma Igreja Nazareno, uma Igreja Pentecostal Deus é Amor. Carece de 

saneamento básico e apresenta outros problemas relacionados com a infraestrutura, educação, 

saúde, segurança e lazer. 
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 O município de Viana possui uma área de 311,08km², localiza-se a 22km de Vitória, capital do Estado do 

Espírito Santo. Faz divisa com os municípios de Guarapari, Vila Velha, Domingos Martins e Cariacica. Viana 

faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória. 



65 

 

A comunidade conta com duas mercearias que funcionam pela manhã até as 9h e só reabrem a 

partir das 17h. O restante do dia elas ficam fechadas, porém, durante o sábado, elas funcionam 

o dia inteiro, deixando a rua principal bem movimentada. 

Em relação ao crescimento geográfico, os moradores falam que não há mais espaço físico 

para crescerem, o que está acontecendo na realidade é uma diminuição desse espaço, já que a 

comunidade é cercada de fazendas. Quanto ao crescimento da população, o que podemos 

observar é que as pessoas foram se casando e continuando a morar na comunidade. Os 

moradores mais antigos, que tinham um quintal grande, foram colocando toda a família para 

morar ali. Os filhos mais jovens que estão se casando também não saem da comunidade, 

constroem suas casas nos espaços que têm nos quintais, ou em cima da casa dos pais e, assim, 

Araçatiba está crescendo com seus próprios descendentes. 

A economia local que, em tempos áureos da fazenda, era mantida pelo cultivo de cana-de-

açúcar, cereais e pelo gado, com a perda das terras para continuarem o cultivo, fez com que os 

moradores saíssem da comunidade para trabalhar nos bairros vizinhos e nas cidades próximas, 

em empresas de transporte, comércio e fábricas. 

A comunidade possui um Movimento Comunitário que funciona há 24 anos e é responsável 

por articular entre os moradores as questões que envolvem a busca de melhoria para o lugar. 

Segundo relatos orais, a comunidade sempre foi muito organizada, e todos os problemas 

sempre foram resolvidos com a participação dos moradores, e até mesmo com ajuda de 

moradores de bairros vizinhos, como Mamoeiro, Jacarandá. 

Griot (2007, p. 12) relata em uma oficina intitulada “Cartografia Social”: 
17

 

O pessoal daqui era unido. Era um caminhozinho aqui, outro caminhozinho ali. O 

povo era muito unido. Eles cavaram esta estrada a braço, sem cobrar um tostão. Essa 

estrada João Colombo Neves descendo pela Rua José Carvalho foi feita no braço. 

Quando se queria alguma coisa, fazia mesmo [...]. E tem outra coisa: falava que era 

pra Araçatiba, tinha muita ajuda. Com sacrifício saíam de Mamoeiro, de Pau 

Lavrado conseguiam juntar muita gente. Sem cobrar um tostão. Vieram consertar 

esse Coreto, esse Coreto é de 1910, é histórico. 
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 Essa oficina foi realizada pelo Projeto “Núcleos de integração: uma proposta para o desenvolvimento 

comunitário”, uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), Furnas 

Centrais Elétricas S. A. e o Comitê de entidades no combate à fome e pela vida (Coep) e faz parte do livro 

intitulado Araçatiba: terra de descendentes de escravos e patrimônio da Santa. Organização: BRANDÃO, Rita 

correia. Direção Executiva: Disirée Cipriano e Vinicius Bastos. Produção: Pró-Reitoria de Extensão (Ufes). 

Roteiro: Janne Coutinho e Léa Garcia. Edição: Adriano Dida e Paulo Góes, 2007. p. 12. 
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Em conversas com moradores antigos da comunidade, eles ressaltam que tinha até contador 

para administrar a comunidade e quase tudo era comunitário. Existia uma lavanderia 

comunitária que ficava próxima à igreja e que tinha lugar para umas oito mulheres lavarem 

roupa. Eles tinham uma cozinha comunitária, o posto de saúde, o chafariz onde se pegava 

água, um quitungo (casa de farinha) que funcionava na casa de Mãe Petronilha, tudo era feito 

junto. 

Mariquinha, em uma de nossas conversas, diz que: “A visão de conjunto já existia e continua 

até hoje. Os mutirões, que eles chamavam de ajuntamento pra fazer as casas de pau a pique, 

então tudo isso já era da nossa realidade” (30-5-2011). 

Pelo que pudemos observar nas vozes das crianças da comunidade, essa questão de 

ajuntamento permanece forte ainda hoje, como nos diz Thai: “Que todo mundo aqui, na hora 

que tem alguma coisa para fazer, eles fazem em grupo, assim, não é, não é briga, por causa de 

alguma coisa, e na hora que tem que fazer alguma coisa, aí tem que pedi ajuda, e quem tem 

ajuda o outro” (10 anos, 3-8-2011). Essa já é, também, a visão de Bibila (3 anos) quando fala 

que, em Araçatiba, “Tudo é juntando, brincando, é juntando as coisas, é tirando as coisas” 

(21-4-2012). Podemos perceber que essa visão de conjunto já faz parte das relações das 

crianças com tudo que acontece na comunidade, pois estão sempre dispostas a cooperar com 

tudo, fortalecidas pela questão de se considerarem uma grande família. É uma relação que 

gera outros contornos e sentidos na constituição do ser humano. 

A comunidade conta hoje também com o Fórum Comunitário de Araçatiba, que é formado 

por moradores, parceiros (a Ufes é considerada uma importante parceira) e representantes das 

instituições que atuam na comunidade como: representantes das igrejas Católica, Maranata, 

Assembleia de Deus e Nazareno, o time de futebol Guarani, a escola, as lideranças 

comunitárias, o mestre do Congo Mãe Petronilha, agentes de saúde. 

O Fórum Comunitário se reúne bimestralmente, mas, quando surge alguma questão de 

urgência, eles marcam reuniões extraordinárias e, dependendo do assunto, todos os moradores 

são convocados. Nessas reuniões, algumas crianças sempre estão presentes e desde cedo já 

participam das questões da comunidade. Um dos objetivos do Fórum é a reconstrução e o 

fortalecimento da identidade quilombola da comunidade, que eles apontam como prioridade 

nos Planos de Ações que fazem todo ano. 
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Mariquinha, que é coordenadora do Fórum, relata: 

Desde que eu me entendo como gente, que eu nasci e vivo aqui, eu sempre ouvi um 

pouco da história contada pelos mais antigos e tudo mais, mas não ainda com essa 

visão de quilombo. Contavam assim, dos escravos, deles fazendo a igreja, da vinda 

deles depois que os índios com raiva dos portugueses abandonaram a região se 

embrenhando cada vez mais nas matas, como era o trato do coronel, então esses 

relatos sempre existiram. Mas não na visão de quilombo. Agora essa questão de 

quilombo, esse olhar de quilombo, essa questão de conscientização de que somos 

um quilombo, e aí essa conversa mais ampla veio em 2000, quando nós tivemos 

aqui, na Paróquia, um padre congolês, Padre Pierriu, „Cabu Pierriuuu‟, um nome 

muito engraçado com um monte de uuuu” (07-3-2012).  

A presença do padre na comunidade foi o mote desencadeador das “memórias subterrâneas” 

(POLLAK, 1989) dos antigos moradores e que os mais novos fizeram questão de dar 

visibilidade e voz. De acordo com os relatos de Mariquinha e Nila, o padre, ao ouvir as 

memórias e as histórias do lugar, disse que eles eram quilombolas, que ali era um antigo 

quilombo. A partir dessas conversas e explicações do padre que reaviva as “memórias 

esquecidas” (POLLAK, 1989), um grupo de mulheres começou a pesquisar a história oficial e 

a história oral da comunidade. Assim, 

Começamos a fazer em forma de celebração e ampliar um pouco mais a conversa, e 

a dizer assim: „Poxa, se somos quilombolas, porque não resgatar isso?‟. Como é que 

nossos antigos viviam, o que comiam, como festejavam. Então avivou muito mais 

isso. O que só era contado, a gente começou a festejar, a aflorar mais. Aí fizemos 

um encontro, como eu falei, em formato de missa afro, mas que já tinha a árvore 

genealógica pra dizer: „Vamos buscar as raízes: por que chegamos aqui? Quem eram 

os nossos avós, bisavós, quem era o coronel e tal? Por que o laço? Por que a mistura 

do branco com o negro? Por que a questão do sobrenome?‟ Então tudo isso foi mais 

ampliado pra gente” (MARIQUINHA, 07-3-2012). 

Devido às dificuldades de se manter na terra, muitos moradores tiveram que sair da 

comunidade para trabalhar na cidade, deixando o lugar que foi ocupado por outros, “estranhos 

à comunidade, à raiz”, “os outsiders”, como diria Norbert Elias (2000). Isso dificulta um 

pouco o reconhecimento da identidade étnica, porém não elimina a persistência dos que 

ficaram e se reconhecem pertencentes a um grupo étnico e com uma identidade étnica (a 

crença na vida comum étnica) que os diferencia dos outros e os leva a lutar, nesse momento, 

pela reconstrução e fortalecimento da identidade étnica da comunidade, a sua territorialidade, 

a consciência de grupo étnico, a demarcação de suas fronteiras. 

A saída de boa parte da população, por motivo de trabalho, e a entrada de novos membros na 

comunidade de certa maneira alterou a identidade étnica dos seus moradores, porém não a 

eliminou, pois a identidade étnica permanece e é o que faz manter o grupo resistente. 
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Os grupos étnicos não são puros, visto que não sobrevivem isolados, estão em contatos com 

outros grupos e as interações acontecem. Assim, para que se mantenham como grupo, existem 

as fronteiras, que não são físicas nem fixas, são fronteiras sociais. Essa fronteira é, na 

realidade, a consciência de pertencimento ao grupo étnico. Isso ficou evidenciado na fala de 

Mariquinha: “É a voz de todo mundo, dizendo a mesma coisa, uma vontade comum de se 

identificar como quilombola, descendentes de africanos” (30-5-2011).  

Nessa perspectiva, Barth (2000, p. 26) apresenta duas explicações para essa permanência das 

fronteiras étnicas: “[...] as fronteiras étnicas permanecem apesar do fluxo de pessoas que as 

atravessam e as distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação sociais, 

mas, ao contrário, são frequentemente a própria base sobre a qual sistemas sociais são 

construídos”, como forma de marcar o “nós” em relação a “eles”.   

Dentre as definições de grupos étnicos, comungamos com duas, entendendo, com Barth, que 

não há uma definição de grupo étnico ideal, uma vez que, ao se oferecer um modelo, traz-se, 

implicitamente, uma visão dele preconcebida, o que dificulta compreender a diversidade 

cultural desses grupos. 

Nesse sentido, Barth (2000) define grupos étnicos como sendo categorias atributivas e 

identificadoras empregadas pelos próprios atores; consequentemente, tem como característica 

organizar as interações entre as pessoas. Para ele, grupo étnico não é raça, não é cultura e nem 

um grupo que vive isolado, mas sim uma forma de organização social que tem modos e 

maneiras específicos de se organizar (BARTH, 2000). 

Weber (2004, p. 270) por sua vez, diz: 

[...] grupos étnicos são aqueles grupos humanos que, em virtude de lembranças de 

colonização e migração, nutrem uma crença subjetiva na procedência comum, de tal 

modo que esta se torna importante para a propagação de relações comunitárias, 

sendo indiferente se existe ou não uma comunidade de sangue efetiva. 

Nessa perspectiva, Araçatiba se afirma como grupo étnico devido a uma consciência política 

que ressurge na cena atual na luta pelas questões políticas e sociais de afirmação de uma 

identidade negra, quilombola, que vem reivindicar direitos negados historicamente e,  

[...] partindo de uma situação contextual e relacional, há uma construção social e 

política das diferenças culturais do território negro. Essa construção se faz na relação 

de alteridade, cujos principais atores são os próprios integrantes do grupo, onde se 

estabelece uma fronteira a partir de enfrentamentos em situações de racismo 

(OLIVEIRA, 2005, p. 21). 
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Isso é o que vem acontecendo em Araçatiba, uma construção social, política e cultural que 

demarca suas diferenças de crenças, valores morais, culturais de outras identidades em busca 

de uma afirmação de sua afrobrasilidade: 

[...] é precisamente na identificação de determinados traços culturais como marca de 

sentido de um grupo que reside o trabalho de manutenção das fronteiras sobre a qual 

repousa a organização social dos grupos étnicos. Além disso, as identidades étnicas 

estão sistematicamente associadas, em Barth, a valores culturais que servem como 

critérios para avaliar ou negar a pertença. As fronteiras dos grupos étnicos 

determinam a esfera de interação dentro da qual os valores do grupo podem ser 

realizados (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 132). 

Os relatos de alguns moradores de Araçatiba mostram que existe a preocupação e a 

necessidade de marcar o pertencimento ao lugar como forma de resgatar o patrimônio cultural 

e o estabelecimento de fronteiras entre o “nós” e os “outros” na comunidade. 

Dessa maneira, a crença ou a consciência de que existe algo comum que levaria à comunidade 

imaginada seria o que tece a ideia de comunidade. Esses elementos que constroem a coesão 

do grupo, que se torna comunidade, estão presentes na fala de muitos moradores de Araçatiba, 

tanto na voz dos nativos como daqueles que não são nativos, mas se autorreconhecem 

pertencentes à comunidade. 

Para Weber, o processo organizativo é que mantém o grupo étnico e que faz a retomada das 

tradições dos ancestrais. É preciso ter um destino político comum para se defender o direito à 

terra, a ter uma história comum, hábitos comuns, costumes comuns, uma origem imaginada 

comum (WEBER, 2004). 

Soares (1981, p. 103, grifo do autor) complementa dizendo: 

Um grupo é um conjunto de relações vividas a partir do reconhecimento coletivo de 

uma auto-imagem própria, distintiva e única. Relações marcadas por esta comunhão 

ideológica e, portanto, de natureza muito particular. Comunhão ideológica marcada 

por tais relações e, conseqüentemente, definida por características muito específicas 

[...]. Um grupo, para existir, tem de ser uma realidade vivida e pensada. Tem de ser 

um fato da experiência social detectada e construída ao nível da consciência. Suas 

fronteiras têm de ser percebidas. O contraste com o exterior é um fato estruturante 

da unidade e da especificidade do grupo [...]. O próprio grupo cria seus mecanismos 

de determinação dos seus limites, de identificação de seus integrantes. Isso não 

significa que não haja representações contraditórias dos limites e dos membros. As 

contradições fazem parte da vida do grupo e a oscilação de suas fronteiras, 

condicionadas pelas posições e pontos de vista dos agentes envolvidos na definição, 

reforçam-no, paradoxalmente. Só compreenderemos este fato se entender o grupo 

[...] como um constructo político-ideológico, móvel, flexível, plástico, como as 

realidades geradas no processo da luta de classe.  
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Em Araçatiba, dizem que a terra é da Santa, os moradores da comunidade são posseiros dessa 

terra e que, diferentemente de outras comunidades quilombolas, eles não precisam brigar 

contra os “de fora” para garantir sua permanência na terra. Dessa maneira, o que importa é o 

fortalecimento da consciência de grupo étnico e, desde 2000, estão fazendo questão de 

resgatar esse pertencimento, buscando o reconhecimento coletivo, o resgate de elementos 

definidores de suas fronteiras por meio de organização política, da manutenção da Banda de 

Congo Mãe Petronilha e também de outros conteúdos culturais num processo de reelaboração, 

reconstituição étnica que é permanente. 

Nesse sentido, Mariquinha diz: 

É, e pra aí saber que, porque os negros entravam na igreja, porque batizávamos, que 

é coisa única aqui, no Espírito Santo, então tudo isso foi clareando pra gente, 

fortalecendo a nossa história. E uma coisa que não ficou só pra gente, tivemos a 

vontade de transmitir isso, porque poderia ser uma simples pesquisa só, ou mesmo 

só um festejo. Mas, depois que fizemos, em 2000, a primeira missa afro, nós não 

paramos mais. Então, a partir daí, começamos a resgatar e com oficina e tudo com 

iniciativa própria. Aí, claro que isso chamou a atenção de Prefeitura que viu „Ah! 

Vocês fazem isso?‟. E ficávamos brincando: Vamos fazer um cozinhado, porque, 

naquela época, se chamava cozinhado, né? Não era dizer: „Vamos fazer uma oficina 

de pratos locais. Não, a gente não falava, não‟. Não com essa linguagem. Não 

tínhamos ainda essa visão, mas já fazíamos. Então, daí eles se interessaram, veio a 

Madalena, que era do Incra, e nos acompanhou por um tempo e nos ajudou também 

nessa questão de abrir espaço de entender mais sobre isso. Veio o Professor Kitoto 

da Consea/ES, então só foi ampliando, ampliando e chegou num ponto de dizer 

assim: „Ah, e agora e o reconhecimento, a questão do território, porque, quando fala 

em quilombo, o quilombola fala no território, né? É muito ligado no território, em 

qualquer lugar que você fala em quilombo, você vai pensar no território‟. Então pra 

gente, toda vez eu digo, até uma vez num, nem lembro aonde mais, a gente tava 

conversando sobre isso e eu falei que: „Pra gente, era melhor ter a história na mão 

que ficar brigando, porque eu quero meu espaço, quero. O que vale pra gente é a 

história que a gente conserva até hoje, não ficar brigando, brigando pela terra, 

porque tem muito quilombola que está em cima da terra, mas que também só tá em 

cima da terra, né?‟ Daí é que é pra gente tá muito claro que essa questão da terra 

sempre foi diferente pra gente. Araçatiba tem tantas particularidades, tantas, tantas, a 

começar da terra, porque, quando viemos para cá, quando chegamos aqui, nossos 

antepassados, eles não vieram, eles vieram pra construir uma história, uma igreja e 

tudo mais, mas para morar num patrimônio, na condição de morando num 

patrimônio que já era da Santa, uma grande fazenda da Santa, como é até hoje, desde 

1849, até hoje é assim. Então, pra gente, é muito tranquilo isso. A minha mãe você 

vai ouvir ela falando até morrer que: „A terra é de Nossa Senhora da Ajuda. Nossa 

Senhora da Ajuda não tira ninguém daqui‟. Os evangélicos faltam pouco se acabar, 

mas vão ter que ouvir isso pra sempre. „Nossa Senhora não nos tira daqui, não tira 

ninguém daqui‟. Então tem essa questão muito presente da devoção, da Santa para 

com as pessoas que aqui vivem e também muita da questão do respeito à terra, então 

pode reparar, nós moramos todos no entorno da igreja, em volta da igreja. Minha 

mãe diz que na condição de cuidar dessa igreja pra ela não cair. Engraçado isso, a 

igreja tal (26-4-2011). 

Araçatiba tem uma origem comum, e sua persistência como grupo étnico se mantém e se 

afirma como forma de organização social na crença da posse da “terra da santa”, que foi 
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doada pelos herdeiros do fazendeiro Sebastião Machado aos escravizados e descendentes para 

que continuassem naquelas terras. Assim, a “Terra da Santa” passa a ser o território negro 

onde as fronteiras são demarcadas e mantidas até os dias de hoje. Pudemos perceber na 

comunidade que, para além da questão da terra, está fortemente marcada a questão afetiva, 

que é socialmente significativa, responsável pela construção dos princípios norteadores das 

suas ações e da ressignificação da terra que receberam como herança (OLIVEIRA, 2005). 

Esses membros possuem o registro de suas terras, porém não é definitivo, pois toda 

documentação oficial do local está nas mãos da Arquidiocese de Vitória. Assim, eles preferem 

dizer que moram na “Terra da Santa”, e que ninguém pode tirar deles o seu pedaço de chão. 

Em concordância com Weber (2004), a crença na afinidade de origem, somada à semelhança 

dos costumes, é apropriada para favorecer a divulgação da ação comunitária assumida por 

uma parte dos etnicamente unidos entre o resto dos membros. A continuidade de grupo étnico 

depende da manutenção de uma fronteira e é nesse caminho que a comunidade de Araçatiba 

vem trilhando seus processos de reelaboração da sua identidade étnica.  

Atualmente, as lideranças da comunidade afirmam já estarem fortalecidas em sua identidade 

étnica para iniciar o processo de solicitação da certidão de reconhecimento como comunidade 

quilombola à Fundação Cultural Palmares. 

Segundo as lideranças, foi um longo caminho percorrido, pois Araçatiba tem algumas 

peculiaridades que a distinguem de outras comunidades quilombolas, por exemplo, a questão 

da terra. 

Sobre isso, Mariquinha relata:  

Pra nós a questão do reconhecimento não depende somente de saber da quantidade 

de terra e onde eles ocupavam, envolve também, mas pra gente, se nós fossemos 

pedir o reconhecimento é pelo tempo que a gente ocupa esta terra, e cuida, então 

seria mais pela história e não pela terra. Mas essa questão do reconhecimento a gente 

sabe que é uma necessidade, mas, quando começamos, em 2000, então é um 

trabalho que você não pode chegar da noite para o dia. Tem que ser com a voz de 

todo mundo dizendo a mesma coisa, uma vontade comum de todos, uma questão de 

conscientização de todos, não só nossa. Como Araçatiba teve uma época que estava 

enfraquecida a questão de identidade, antigamente a gente não tinha condições de 

pedir esse reconhecimento pra Fundação Palmares, porque muita gente não sabia 

nem mais que era quilombola, não sabiam nem de onde veio, como veio, das raízes. 

Então, depois desse trabalho que fizemos de resgate e tudo mais, nós hoje temos 

condições de pedir o reconhecimento, e é uma necessidade. É uma necessidade, pra 

ter acesso às políticas públicas, pra tudo que a gente vai fazer a gente precisa. Não 

basta dizer: „Ah, nós somos um quilombo‟, porque eles vão dizer: „Ah, vocês são 

reconhecidos? Não. São titulados? Não‟. Então nessa questão, não estamos presos a 
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questão da terra, mas o reconhecimento é importante pra gente. Muito importante 

(26-5-2011). 

A partir da fala de Mariquinha, podemos inferir que, para além da questão da terra que eles 

ocupam como lugar de moradia, existem outros aspectos complexos e que dizem respeito a 

uma dimensão simbólica, ou seja, que fala de uma história, de uma consciência de  

pertencimento. 

Weber (2004) ressalta que é por meio da história comum do grupo e das lembranças de uma 

mesma origem que se fortalecem as bases para a formação de uma comunidade política. Em 

Araçatiba os moradores foram buscar suas raízes, suas lembranças e, principalmente, a sua 

história para garantir a sua identidade atual como quilombolas. 

De acordo com Barth (2000), grupos étnicos não são necessariamente baseados na ocupação 

de territórios exclusivos, mas fortalecidos na sustentação de sua identidade social, sua 

genealogia e sua história, e é isso que percebemos acontecer em Araçatiba, pois as fronteiras 

que marcam esse pertencimento são sociais ainda que possam ter contrapartida territorial 

(BARTH, 2000). 

Em Araçatiba, ao fazerem a reivindicação do reconhecimento de identidades como 

quilombolas, fazem também a reivindicação do território e do patrimônio material e imaterial. 

Nesse sentido, eles já estão organizando reuniões com o Fórum Comunitário de Araçatiba, 

com os moradores e dando início ao processo de reconhecimento e certificação da 

comunidade como quilombo. Para isso, contam com a parceria dos alunos e professores do 

Projeto de Extensão Balcão de Direitos da Ufes, que fazem o assessoramento jurídico na 

comunidade, além de professores e pesquisadores da temática.  
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CAPÍTULO II 

2 TECENDO REDES, DELINEANDO SIGNIFICADOS COM O CORPUS TEÓRICO  

A criança não é nenhum Robinson, as 

crianças não constituem nenhuma 

comunidade separada, mas são partes do 

povo e da classe a que pertencem.  

(WALTER BENJAMIN) 

 

2.1 ESCRAVIZAÇÃO: AS MARCAS DE UMA HISTÓRIA 

Vigotski (2007, p. 69) salienta que é preciso uma “[...] análise do desenvolvimento que 

reconstrói todos os pontos e faz retornar à origem o desenvolvimento de determinada 

estrutura”. 

Nesse sentido, para ampliar nossa compreensão, em relação à proposta do nosso estudo, que é 

investigar a criança negra quilombola em seus processos de constituição identitária a partir 

das vozes das crianças que moram na comunidade quilombola de Araçatiba/ES, considerando 

suas experiências individuais e coletivas, seguimos os rastros de Meillassoux (1995) e de 

outros autores que foram acrescidos no percurso dos estudos.  

Assim, partimos em busca de indícios que nos auxiliassem a entender a construção identitária 

do sujeito negro na atualidade, bem como os sentidos que foram sendo produzidos no decorrer 

da história da população negra. Para isso, levamos em consideração a história das relações 

sociais, culturais e econômicas engendradas na sociedade escravagista. 

Meillassoux (1995, P. 11), num estudo antropológico sobre a escravidão, enfatiza que o “[...] 

estado de escravo é modelado pelo espaço econômico escravagista” e que, a partir da 

exploração das condições econômicas, foram afetadas as condições sociais. 

Em contrapartida, temos alguns autores que colocam outras perspectivas para a compreensão 

da escravidão, fazendo algumas ponderações em relação ao espaço econômico, visto que ela é 

anterior ao sistema capitalista. 

Nascimento (1978) é uma das autoras que diverge desse pensamento, dizendo que as raízes do 

preconceito são anteriores à história escravocrata e à sociedade de classe. A autora em questão 
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afirma que elas podem ser encontradas na expansão colonial europeia do século XV, que 

passa a utilizar o negro africano para colonizar o chamado Mundo Novo. E acrescenta ainda 

que a dominação do homem se apoia pela diferença da cor da pele e, por isso, o dado 

econômico é subjacente, não o principal ou originário: “[...] o dado de classe reforça a 

dominação, mas não a determina” (NASCIMENTO, 1978, p. 196).  

Comungam dessa perspectiva Hasenbalg (1998) e Munanga (1998), quando ressaltam que o 

preconceito não pode ser visto unicamente pela via da dinâmica econômica da sociedade, uma 

vez que essa é uma questão complexa e que não pode ser reduzida apenas a forças 

econômicas ou de classe. 

Trazemos Meillassoux (1995) para o diálogo para entender o processo de “construção” do 

estado de escravizado. Os africanos que eram capturados, sequestrados de sua sociedade de 

origem, eram transformados em mercadoria com valor de venda e compra e, assim, passavam 

a ser escravizados e inseridos em uma sociedade escravagista estranha à sua de origem. 

Dessa maneira, 

O estado dos escravos era o resultado de uma sucessão de transformações que 

contribuíam para fazer deles indivíduos sem laços nem parentesco, afinidade ou 

vizinhança e, por conseguinte, aptos à exploração. Pela captura, eles eram 

arrancados à sua sociedade de origem e dessocializados; por seu modo de inserção 

na sociedade recebedora, e pela ligação unívoca que mantinham com o senhor, eram 

descivilizados, e eventualmente despersonalizados. Por esses processos, definia-se o 

seu estado [...]. Era em razão desse estigma inicial e indelével que os escravos, uma 

vez nas mãos de um senhor, podiam ser destinados a qualquer tarefa, qualquer que 

fosse o sexo ou idade, e sem que a sua condição, definida por essa destinação lhes 

conferisse um status (MEILLASSOUX, 1995, p. 79).  

Conforme o autor, na sociedade escravagista o escravizado era: dessocializado, capturado, era 

afastado do seu meio de origem, tornando-se um estranho na sociedade que o recebe; 

despersonalizado, como um estranho ele perde a capacidade de reatar os laços sociais que o 

constituíram ser humano; descivilizado, o escravizado não tem a quem reclamar os seus 

direitos; e, por último, dessexualizado, quanto ao trabalho, não se fazia distinção de sexo, 

tanto homens quanto mulheres exerciam as mesmas tarefas. 

Analisando o prefixo “des” à luz da língua portuguesa, percebemos que ele é usado para 

indicar negação, então, seguindo essa perspectiva, o escravizado era o indivíduo a quem era 

negado tudo, até sua existência humana. Esse atributo de negação, de certa forma, passa a 

fazer parte dos elementos constituidores da identidade do sujeito negro, “[...] o lugar 
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ideologicamente constituído que lhe foi dado é o de um ser inferior em todos os aspectos do 

desenvolvimento – intelectual, emocional, econômico e social –, que foi reafirmado pelas 

várias ciências da época” (ANDRÉ, 2008, p. 36). 

Sobre isso, Munanga (1996, p. 56) acrescenta:  

[...] em benefício do branco, o negro é alienado tanto do produto e forma de seu 

trabalho, como na sua pessoa. Para isso o sistema econômico que produziu o 

escravo, produziu também a maneira de produzir escravos biologicamente e 

socialmente. 

Schwarcz (1993), em seu trabalho “O espetáculo das raças”, traça um percurso da história 

social das ideias científicas que construíram e reconstruíram os conceitos e modelos 

biológicos de análise, nos quais os argumentos sobre a questão racial foram sendo construídos 

política e historicamente no Brasil. A autora alerta: 

É preciso entender, porém, não só a penetração desses ideários científicos, como a 

lógica peculiar de sua inserção no país, as releituras próprias a esse contexto. 

Entender principalmente porque se elegiam as teorias raciais de análise em 

detrimento de outros modelos de sucesso na época. A resposta não é tão imediata. 

Ou seja, se é certo que o conhecimento e aceitação desses modelos evolucionistas e 

darwinistas sociais por parte das elites intelectuais e políticas brasileiras traziam a 

sensação de proximidade com o mundo europeu e de confiança na inevitabilidade do 

progresso e da civilização (SCHWARCZ, 1993, p. 34). 

Durante quase quatro séculos, os negros foram escravizados no Brasil. A trajetória da África 

até aqui foi marcada por diversas formas de violências. Era reservado aos negros um 

tratamento violento, cruel e uma forte vinculação à inferiorização social. 

Os grilhões, os açoites, a violência sexual e a atribuição de qualidades negativas aos negros 

faziam parte de um conjunto de instrumentos e técnicas de tortura e castigo para domar e 

subjulgar os escravizados. E mais do que a subjulgação física, introjetavam socialmente uma 

ideia negativa de si mesmo e de sua raça. Mas vale ressaltar que, diante da violência do 

regime escravista, surgiram movimentos de revoltas e resistências dos negros, o que deu 

origem aos muitos quilombos existentes no Brasil. A esse respeito, Paixão (2006, p. 31) 

evidência:  

[...] onde houve escravidão, houve resistência. As modalidades de resistência foram 

muito variadas, e cada qual teve sua importância histórica. Passou pela negociação 

dos escravizados com seus opressores, visando a ampliar seus espaços de 

autonomia, pelo boicote aos instrumentos de trabalhos e ao ritmo de produção; às 

agressões aos feitores e as múltiplas formas de rebeldia individual e coletiva. Do 

mesmo modo, os escravizados encontram nas fugas e na formação de quilombos e 

mocambos nos meios rurais e nas cidades notáveis formas de resistência. 
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Sobre esses movimentos de resistência da população negra, a história contada pelos 

colonizadores faz questão de esconder, invisibilizar, silenciar. Segundo Valente (1988), há 

uma linha tradicional brasileira
18

 que procura ocultar a rebeldia dos negros contra a 

escravidão. Essa linha ganhou espaço e foi facilitada pela escassez ou ausência de 

documentos sobre suas revoltas, que a própria visão colonialista procurou esconder ou 

destruir.
19

 

E isso se fez necessário, uma vez que a rebeldia dos escravos e a documentação deles 

colocariam em xeque a tese e a estrutura ideológica que justificava a existência da escravidão. 

Além do mais, 

O legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer discutir, pois 

os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e concreta 

extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de quatro séculos de outro 

grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar caracterizar o lugar 

ocupado pelo branco na história do Brasil. Este silêncio e cegueira permitem não 

prestar contas, não compensar, não indenizar os negros: no final das contas, são 

interesses econômicos em jogo (BENTO, 2002, p. 27). 

A libertação dos escravizados, no Brasil, em 13 de maio de 1888, tornou os africanos e afro-

brasileiros iguais ao branco, perante a lei, e esse foi apenas o início de outra luta por um lugar 

na sociedade que começava ou continuava a se instaurar.  

2.2 AS MUITAS REDES QUE ENTRELAÇAM A POPULAÇÃO NEGRA 

Ao longo da História, a ideologia colonialista contribuiu para o aparecimento do sentimento 

de inferioridade do negro brasileiro, sustentado também pela ideologia de degeneração do 

                                                           
18

 Dentro dessa linha tradicional brasileira, existia uma corrente marxista de estudiosos que, na década de 1950, 

participaram de um estudo patrocinado pela Unesco com o objetivo de rever algumas teses de Gilberto Freyre. 

Esse grupo foi de grande importância, visto que contribuiu para a desmistificação de que as relações raciais no 

Brasil eram harmoniosas e/ou democráticas. No entanto, eles tendiam a ver o negro como coisa, ser passivo, 

alienado, e essas condições só seriam resolvidas com uma luta de classe e, nesse sentido, apoiavam-se numa 

visão economicista que impedia de ver o negro como sujeito histórico na sociedade escravagista. Fazia parte 

dessa corrente Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Oracy Nogueira, Fernando Henrique Cardoso, Roger Bastide, 

entre outros. Por outro lado, autores dessa mesma corrente, como Clóvis Moura, tinham outra visão do negro, 

vendo-o como sujeito histórico, político, que buscava sua liberdade, que matava o opressor, que resistia ao 

sistema escravagista. 
19

 A esse respeito trazemos Rui Barbosa que, quando ministro da Fazenda, mandou queimar os documentos 

sobre a escravidão no Brasil logo após a proclamação da República em 1889. Para alguns historiadores, essa 

atitude seria para acabar com as discussões sobre as solicitações de indenização feitas por donos de escravizados 

logo após a abolição da escravatura, pois, acabando com os documentos que comprovavam a quem tinha 

pertencido cada escravizado, daria fim a esses processos. Para outros, a possível motivação seria acabar com a 

“mancha negra” da História do Brasil. Sendo assim, buscando ou não acabar com os pedidos de indenização por 

parte dos donos de escravizados, ele consegue apagar uma parte da História oficial de que no Brasil houve 

escravidão. (Disponível em: <www.casaruibarbosa.gov.br>. Acesso em: 21 jul. 2012).  E com isso fortalece 

processos que descaracterizam e despontencializam a identidade negra, tanto na dimensão da visibilidade social 

como grupo, quanto na dimensão da reivindicação de direitos materiais e imateriais. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/
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mestiço, potencializado pelo pensamento eugênico, pelo ideal de branqueamento e pelo mito 

da democracia racial. De acordo com Munanga (1996), Ramos (1995), André (2008), entre 

outros, esses foram os mecanismos de dominação mais perversos que a sociedade brasileira já 

produziu e que, infelizmente, ainda permanece no imaginário social, dificultando a ascensão e 

o reconhecimento social do negro e a aceitação de que ainda somos uma sociedade racista e 

preconceituosa. A sociedade brasileira ainda está impregnada do mito da democracia racial. 

Cavalleiro (2005, p. 28) evidencia que 

A ideologia da „democracia racial‟ aparece como um elemento complicador da 

situação do negro. Essa ideologia, embora se tenha fundamentado nos primórdios da 

colonização e tenha servido para proporcionar a toda a sociedade brasileira o 

orgulho de ser vista no mundo inteiro como sociedade pacífica, persiste fortemente 

na atualidade, mantendo os conflitos étnicos fora do palco das discussões. Embora 

ainda exerça muita influência na sociedade, pouco contribui para melhorar 

concretamente a situação dos negros. Representa uma falácia que serve para 

encobrir as práticas racistas existentes no território nacional e isentar o grupo branco 

de uma reflexão sobre si. 

Gomes (2007) enfatiza que essa ambiguidade do racismo brasileiro foi um campo propício 

para a construção de ideologias e pseudoteorias raciais no passado e para que se perpetuassem 

as desigualdades entre negros e brancos até os dias atuais. 

André (2008, p. 152) completa dizendo que 

A democracia racial enquanto política e ideologia racista acentua a diversidade de 

interesses entre os vários segmentos dominados. O privilégio econômico, político, 

ideológico e sócio-cultural do branco está imbricado com a divisão social e 

funcional que dá acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer, o que torna 

mudanças ou transformações, no plano estrutural da sociedade e no plano de 

distribuição de renda e de recursos, processos que possivelmente darão, em sua 

maior parte, conquista ao segmento branco. 

Nesse contexto, são os negros (pretos e pardos) 
20

 que formam o grande contingente dos que 

estão à margem dos serviços públicos, dos empregos de melhor status e remuneração, dos 

postos de comandos etc. Eles são também os que mais sofrem com as questões de pobreza, de 

violências, de discriminação racial. Mesmo aqueles negros que conseguem ascender 

                                                           
20

 Corroboramos o pensamento de Munanga (1998), Hasenbalg (1998) e D‟Adesky (2001), quando dizem que 

diferentes fatores relativizam a classificação e desqualificam a identificação racial negra. Dentre eles, 

destacamos o processo de assepsia, por meio do branqueamento e miscigenação, pelo qual passou e passa o 

sujeito negro, o que influencia sua identificação e autodeclaração como negro. Segundo D‟Adesky (2001), a 

multiplicidade de categorias cromáticas, do ponto de vista do negro, permite-lhe, estrategicamente, e mediante 

simbolismo de fuga, situar-se o mais próximo do modelo tido como superior, isto é, o branco (D‟ADESKY, 

2001). Nesse sentido, é pertinente considerar ou juntar pretos e pardos como negros, já que, do ponto de vista 

ideológico e político, o pardo se aproxima do branco, porém, nas relações duras do cotidiano, ser pardo é 

sintoma de ser negro. 
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socialmente, não deixam de viver situações constrangedoras de práticas racistas, 

principalmente as práticas veladas, considerando todo o processo histórico metamorfoseado 

de negação e exclusão que se reproduz no cotidiano (BENTO, 2002). 

De acordo com Bento (2002), isso acontece, principalmente, com aqueles negros que 

alcançam um cargo de comando, visto que há uma inversão dos papéis: é o negro passando a 

ocupar um lugar que deveria, exclusivamente, ser do branco.  

Bento (2002) ressalta que, ao se estudar as relações raciais no Brasil, é necessário abordar as 

dimensões dos traços da identidade racial do branco brasileiro a partir das ideias difundidas 

sobre a questão do branqueamento. Segundo a autora, o branqueamento no Brasil é visto 

como um problema do negro, já que, não satisfeito com sua condição de negro, busca uma 

identificação com o branco, vendo, na miscigenação com ele, uma maneira de atenuar suas 

características raciais. 

Porém, ao adentrar nessa questão, ampliando as lentes para compreender o processo que 

possibilitou o branqueamento, podemos constatar em alguns estudos, como os de Ramos 

(1995), D‟Adesky (2001), Munanga (1999), Bento (2002), André (2008), Souza (1983), entre 

outros que se dedicaram à temática, que esse foi um processo inventado e mantido pela elite 

branca brasileira para legitimar sua superioridade em relação ao negro. 

Nesse processo, Bento (2002, p. 25-26) salienta:  

Considerando (ou quiçá inventando) seu grupo como padrão de referência de toda 

uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a 

auto-estima e o autoconceito do grupo branco em detrimento dos demais, e essa 

apropriação acaba legitimando sua supremacia econômica, política e social. O outro 

lado da moeda é o investimento na construção de um imaginário extremamente 

negativo sobre o negro, que solapa sua identidade racial, danifica sua auto-estima, 

culpa-o pela discriminação que sofre e, por fim, justifica as desigualdades raciais.  

A esse respeito, D‟Adesky (2001, p. 69) ressalta: 

O ideal do branqueamento, que se apresenta por meio da miscigenação como um 

anti-racismo, revela na realidade um racismo profundamente heterófobo em relação 

ao negro. De fato, ele oculta uma integração distorcida, marcada por um racismo que 

pressupõe uma concepção evolucionista da caminhada necessária da humanidade em 

direção ao melhor, isto é, em direção a uma população branca, pelo menos na 

aparência. [...] em suma, a mestiçagem, que aparentemente aproxima e une, vem 

ferir o indivíduo negro que não corresponde ao tipo ideal, o qual, despido de 

semelhanças, supõe a exclusão e a degeneração da identidade. 
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Ainda segundo D‟Adesky, o negro tem sido negado de dois modos peculiares: o primeiro em 

relação à indiferenciação racial e a segunda negação vem da questão cultural, haja vista que 

toda a sua história, língua, arte, manifestações religiosas são desvalorizadas, silenciadas e, na 

maioria das vezes, invisibilizadas.  

É importante trazer essas questões para o diálogo para que possamos entender as vozes das 

crianças de forma contextualizada na história da população negra, que, por sua vez, é a nossa 

história revelada nos comportamentos, nas falas e atitudes e que precisam ser repensadas, 

reinventadas, ressignificadas e, como nos diria Vigotski, “reeducadas”.  

É nesse contexto histórico, político social e cultural que as crianças negras brasileiras 

constroem suas identidades e, imersas e submersas nessa rede, a identidade negra se constitui 

de forma complexa, pois “[...] se realiza na articulação entre classe, gênero e raça no contexto 

de ambiguidade do racismo brasileiro e da crescente desigualdade social” (GOMES, 2007, p. 

98). 

Nesse processo, Gomes (2007, p. 98) nos alerta para um aspecto importante dessa construção 

identitária do negro, dizendo que ela, 

[...] não se dá apenas por oposição ao branco, mas, também, pela negociação, pelo 

conflito e pelo diálogo com este e outros grupos étnico-raciais. As identidades e as 

diferenças implicam processos de aproximação e distanciamento. Nesse jogo 

complexo, vamos aprendendo, aos poucos, que os contornos da nossa identidade são 

estabelecidos pelas diferenças e pelo trato social, cultural, histórico e político que 

estas recebem durante seu percurso na sociedade. 

Dessa maneira, nessas redes interconectadas que se reconfiguram e ressignificam no processo 

histórico do desenvolvimento humano, alguns nós precisam ser desfeitos para que outras 

novas e possíveis ligações se estabeleçam. 

A população negra brasileira vem buscando outras configurações para esses nós, lutando 

contra esses processos ideológicos, políticos, culturais e sociais de cunho racista que 

continuam a circular no imaginário e nas práticas sociais. Assim, buscamos, nos saberes não 

sistematizados produzidos na comunidade, tecer, junto com a criança, um “conhecimento” 

que desate alguns nós dos emaranhados de ser criança e ter uma infância enraizada numa 

construção histórica e cultural que invisibiliza e deforma as suas raízes como descendente de 

escravizados. Nesse cenário, para nós é caro escutar as crianças negras quilombolas em seus 

processos de constituição identitária. 
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2.3 A CRIANÇA NEGRA: ENTRE A TRAMA E O DRAMA DOS SENTIDOS 

PRODUZIDOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

A partir do nosso objetivo de pesquisa, consideramos relevante o diálogo com a abordagem 

histórico-cultural por comungar com sua concepção de sujeito, visto como concreto, histórico 

e marcado por uma cultura que o constitui ser humano como partícipe ativo das relações 

sociais, culturais e históricas.  

Para Vigotski (2007), a maturação biológica é um fator secundário no desenvolvimento do 

homem, já que é na relação com o outro, imbricado nos processos culturais do meio em que 

está inserido, que o indivíduo se transforma de ser biológico em ser sócio-histórico, ou seja, é 

na relação com o outro, mediado pela linguagem e pelos artefatos culturais, que o indivíduo se 

torna um ser humano.  

Sendo assim, é a partir da inclusão dos mecanismos da cultura como parte da natureza de cada 

pessoa que Vigotski marca uma mudança significativa nos estudos do desenvolvimento 

humano, trazendo para o cenário da época que o ser humano se transforma de ser biológico 

em ser social por meio da cultura, na interação com o outro sujeito no meio em que nasce. 

Vigotski (2007) enfatiza as origens sociais da linguagem e do pensamento. Sugere os 

mecanismos pelos quais a cultura se torna parte da natureza da pessoa e afirma que as funções 

psicológicas deveriam ser entendidas pela via da teoria marxista da história da sociedade 

humana. Lança, assim, uma nova abordagem para a ciência comportamental, que tem sua base 

no materialismo histórico e dialético. 

O materialismo histórico dialético tem como eixo fundamental o estudo dos fenômenos como 

processos em movimento e em mudanças, o que vem a ser um salto importante em relação a 

outras abordagens que congelavam os fenômenos e a partir de uma análise estanque do 

processo buscava sua generalização, quantificação e previsão, características das ciências 

duras, em que “[...] os experimentos são planejados de modos que produzam certo 

desempenho sob condições tais que tornem máximas as suas possibilidades de interpretação” 

(VIGOTSKI, 2007, p. XXXIII). 

Ao contrário dessa visão, o método experimental desenvolvido por Vigotski visava a estudar 

o “curso do desenvolvimento de um processo”, oferecendo o máximo de oportunidades para 

que o sujeito experimental se envolvesse nas mais variadas atividades, e que estas fossem 
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observadas durante a execução e não apenas rigidamente controladas. Seu foco é no processo 

e não o fim dele.  

Vigotski acreditava que “[...] a internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente 

provocava transformações comportamentais e estabelecia um elo entre as formas iniciais e 

tardias do comportamento do desenvolvimento individual” (VIGOTSKI, 2007, p. XXVI). 

O autor complementa dizendo: 

Se os processos psicológicos superiores surgem e sofrem transformações ao longo 

do aprendizado e do desenvolvimento, a psicologia só poderá compreendê-los 

completamente determinando a sua origem e traçando a sua história, e isso será 

possível pela análise microgenética que teria o importante papel de desvendar os 

processos que comumente estão encobertos pelo comportamento habitual 

(VIGOTSKI, 2007, p. XXXIII). 

Sendo assim, apoiar-nos-emos na abordagem histórico-cultural pela possibilidade que ela nos 

apresenta de pensar a criança a partir da ideia de que o ser humano está em permanente 

desenvolvimento e que é na interação com o outro, no meio em que vive, que nos 

desenvolvemos e nos tornamos humanos, além de compreender que as mudanças que ocorrem 

no comportamento do indivíduo ao longo do seu processo de desenvolvimento têm sua 

origem na sociedade e na cultura. 

Nosso interesse por essa abordagem se concretiza principalmente pelo fato de que podemos 

compreender a criança por um viés dialético, no qual a história, a cultura desse sujeito é parte 

de sua constituição, e é a partir das interações com outros sujeitos de seu convívio que ela se 

apropria, produz e reproduz, inventa e reinventa, significa e ressignifica os comportamentos 

enraizados pela história e pela cultura da sociedade da qual é parte.  

Sobre isso, Rego (2002) nos diz que, conforme o modelo histórico-cultural, cada traço do ser 

humano está imbricado no aprendizado e na apropriação do legado cultural de seu grupo 

social e, dessa maneira, “[...] a singularidade de cada indivíduo não resulta de fatores isolados, 

mas da multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso do seu 

desenvolvimento” (REGO, 2002, p. 50). 

Oliveira (2010, p. 28), a partir dos estudos de Vigotski, ressalta que “[...] os processos 

psicológicos superiores não estão presentes na criança desde o seu nascimento, eles fazem 

parte de um processo elaborado e complexo que envolve as interações da criança com seu 

meio físico e social em que nasce e vive”. 
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Nesse sentido, a abordagem histórico-cultural nos ajuda a pensar a criança como um sujeito 

singular, inserido na coletividade de uma comunidade (quilombola), buscando um diálogo 

entre o processo de desenvolvimento desse sujeito e o papel desempenhado pelo outro e pelos 

artefatos culturais nesse processo. 

Vigotski (2007) ressalta que essa interação do homem com o meio não acontece de forma 

direta, mas será sempre mediada pelos sistemas simbólicos. É essa mediação feita pela 

linguagem que nos instiga a pensar a constituição da identitária da criança negra inserida no 

contexto da comunidade quilombola de Araçatiba/ES. 

De acordo ainda com o autor russo, a conquista da linguagem marca o desenvolvimento do 

homem de forma significativa, pois,  

Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 

ambiente com a ajuda da fala. A capacidade especificamente humana para a 

linguagem habilita as crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução 

de tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um 

problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento. Signos e 

palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato 

social com outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da linguagem 

tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, 

distinguindo-as dos animais (VIGOTSKI, 2007, p. 17-18). 

Vigotski (2007) ainda enfatiza, em seus estudos, que a linguagem é um dos principais 

elementos de mediação entre o homem e o meio na constituição da sua consciência e 

subjetividade. Nesse sentido, ela se apresenta como uma das maneiras pela qual a criança se 

apropria e transforma o que é cultural em pessoal. 

Desta maneira, o desenvolvimento da criança se materializa nos processos de interação com o 

outro, nos quais são criadas as condições de constituição dos sujeitos singulares, em um 

ambiente histórico-cultural compartilhado pela linguagem, visto que as crianças possuem 

maneiras próprias de compreender e interagir com o mundo que a envolve. 

É por meio da linguagem, sob suas mais variadas formas, que a criança tem acesso ao 

universo das significações humanas, que são criadas pelos homens ao longo da sua história. 

Ao se apropriar desse universo, a criança passa a se constituir como um ser cultural, pois, ao 

internalizar essas significações, ela poderá significar suas próprias experiências, seu sentir, 

seu pensar e seu modo de agir neste mundo. 
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Mas a criança só poderá se apropriar da significação dos objetos culturais por intermédio da 

mediação do outro. Sobre isso, Pino (2005, p. 66) destaca que essa mediação: 

[...] seria o ponto de partida, ao mesmo tempo, da constituição da rede de relações 

sociais da criança e do processo de constituição cultural. Com efeito, na medida em 

que as ações da criança vão recebendo a significação que lhe dá o Outro nos termos 

propostos pela tradição cultural do seu meio social, ela vai incorporando a cultura 

que a constitui como um ser cultural, ou seja, como um ser humano. 

Sendo assim, aprendemos os sentidos e significados das palavras nas relações sociais e os 

“[...] signos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de 

contato social com outras pessoas” (VIGOTSKI, 2007, p. 18). 

Logo, entender que é nas relações, nas interações com os outros que o sujeito se constitui é 

compreender também que nem sempre esse outro me constitui da melhor maneira possível, 

pois o processo de internalização da cultura e das práticas sociais do meio do qual 

participamos está imerso em concepções sociais e ideológicas de valores, crenças, saberes que 

são marcados por diferentes significados, dependendo também da maneira em que são 

historicamente produzidos.  

Entendemos aqui o processo de internalização, de acordo com Vigotski (2007), como sendo a 

reconstrução interna de uma operação externa. Ele ressalta que todas as funções no 

desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: “[...] primeiro, no nível social, e, depois, no 

nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica)” (VIGOTSKI, 2007, p. 58). 

A partir da inserção da criança, desde o seu nascimento, em um dado contexto cultural, sua 

relação com os outros membros de seu grupo e a sua participação ativa nas práticas sociais 

historicamente construídas, a criança passa a internalizar as formas comportamentais 

consolidadas por esse grupo. 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem 

um significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a 

objetivos definidos, são refratados através do prisma do ambiente da criança. O 

caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. 

Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 

profundamente enraizado nas ligações entre a história individual e a história social 

(VIGOTSKI, 2007, p. 20). 

Entender isso é fundamental para nosso estudo, pois, para se compreender o comportamento, 

em nosso caso, da criança negra, supõe-se ser preciso o conhecimento também da história 
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desse comportamento, o qual está articulado tanto com a história do sujeito quanto com a 

história geral dos homens. A escuta das vozes das crianças e também de suas práticas nos 

darão pistas para compreender o seu comportamento em frente aos valores, crenças, costumes 

e tradições da sociedade em que está inserida e se constituindo como sujeito singular, com 

suas elaborações e ressignificações a partir dessas práticas culturais. 

Nesse processo, sentidos e significados são construções históricas e sociais e, dessa maneira, 

muitas vezes o sentido pretendido de uma palavra não será o mesmo construído pelo outro a 

quem a dirigimos, e se “[...] os sujeitos são constituídos nas relações sociais, constituem-se 

sobre pressão de diferentes discursos, de diferentes instituições, em meio a antagonismos” 

(PADILHA, 2011, p. 2). 

Diante disso, Smolka (2004, p. 43) nos alerta: “[...] faz-se importante indagar sobre as 

condições de emergência e os modos de elaboração, funcionamento e sustentação da 

significação, sobre a possibilidade mesmo de produção de sentidos”. 

Assim, a autora ressalta que será pela produção do signo na relação com o outro que ele se 

tornará significativo, ou seja, será pelos modos e condições de sua produção e pela cultura que 

poderemos compreendê-lo. Nessa trama, os sentidos vão se produzindo em meio a 

atravessamentos que, de certa forma, provocam certas estagnações, mas que também podem 

gerar ou provocar outras possibilidades de existência, visto que 

Os sentidos podem sempre ser vários, mas dadas as certas condições de produção, 

não podem ser quaisquer uns. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas 

articulações das múltiplas sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos 

sujeitos que se constituem como tais nas interações; vão se produzindo no jogo das 

condições, das experiências, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos; 

vão se produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir 

de múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que também vão se tornando 

possíveis (SMOLKA, 2004, p. 45). 

Nessa rede, o drama emerge enredado nos vários outros com os quais interagimos e que 

passam, de certo modo, a ser eu, ou seja, a minha relação comigo vem do modo como as 

pessoas se relacionaram comigo e, para a criança negra, essa relação vem carregada de 

estereótipos e estigmas construídos ao longo da história da população negra do nosso país. 

A partir dessas reflexões, buscando melhor compreender essa criança, propomos um diálogo 

com a Sociologia da Infância, uma abordagem teórico-sociológica que se propõe “[...] a 
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interrogar a sociedade a partir do ponto de vista que toma as crianças como objeto
21

 de 

investigação sociológica por direito próprio, fazendo acrescer o conhecimento, não apenas 

sobre a infância, mas sobre o conjunto da sociedade globalmente considerada” (SARMENTO, 

2005, p. 363) e que vem trazendo algumas reflexões na tentativa de falar da criança e da 

infância a partir de outros referenciais e outras modalidades que nos possibilitarão entender o 

que é ser criança e ter uma infância na contemporaneidade. 

Esse movimento “[...] consagra à criança o papel de sujeito e protagonista da história e dos 

processos de socialização” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010, p. 39), compreendendo a 

criança como produtora de suas próprias histórias e participante das relações sociais. Dessa 

forma, as concepções sobre o conceito de criança como sujeito e ator social estabelecem a 

construção de um novo olhar para as relações sociais, históricas e culturais. 

Sirota (2001) e Montandon (2001) são as referências sobre o início dos estudos da Sociologia 

da Infância por apresentarem uma retrospectiva histórica a partir das publicações sobre a 

infância na área da Sociologia inglesa e francesa. Seus textos apontam para a “[...] 

„construção social da infância‟ como um novo paradigma para o estudo da infância, com 

ênfase na necessidade de se elaborar a reconstrução desse conceito marcado por uma visão 

ocidental de criança” (QUINTEIRO, 2009, p. 26). 

Sirota (2001) escreve que as primeiras inquietações da Sociologia da Infância surgem em 

oposição à concepção tradicional da criança, em que ela é vista como um ser passivo no 

processo de socialização predeterminado pelo adulto. Assim, de acordo com a autora, 

Não se trata aqui de simplesmente opor uma ideologia subjacente da proteção a uma 

ideologia da autodeterminação, mas trata-se de compreender aquilo que a criança faz 

de si e aquilo que se faz dela, e não simplesmente aquilo que as instituições 

inventam para ela (SIROTA, 2001, p. 28). 

Diante desta colocação, percebemos uma mudança no olhar dirigido à criança, que passa a ser 

percebida e ouvida a partir de suas próprias construções e interações. A criança é vista por ela 

mesma, é um ser ativo, que produz cultura na sociedade, que sabe falar e que deseja ser 

ouvida a partir de si e de suas especificidades. 

                                                           
21

 Apesar de o autor usar o termo objeto de investigação ao se referir à criança, em sua perspectiva, ele a vê 

como sujeito participante dessa investigação e não como usado pela perspectiva positivista cartesiana, ou seja, 

como algo sobre o qual se pesquisa. 
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Em nossas vivências no contexto de pesquisa, buscamos, nas vozes das crianças e nas 

observações de suas relações sociais, indícios para refletir sobre os sentidos produzidos por 

elas, considerando suas experiências individuais e coletivas, sobre o ser criança negra. 

Avaliamos, neste estudo, que as relações sociais das crianças vão além do convívio da família, 

da igreja ou da escola, pois as crianças interagem em diferentes espaços e com diferentes 

sujeitos, além das mídias, livros, entre outros artefatos culturais. 

Nessa perspectiva, problematizamos as tramas e os dramas que permeiam as relações sociais 

entre diferentes grupos de crianças e adultos, mostrando que a questão racial existe e se 

manifesta de modo complexo, sutil e mascarado, influenciando a constituição identitária da 

criança negra atravessada pelos sentidos produzidos histórica e culturalmente sobre ser negro 

no Brasil. 

O ser humano se constitui na interação com o outro e com o meio em que está inserido, 

diferenciando-se nas relações sociais que vão sendo construídas, em que “[...] o outro se 

constitui e se define por mim e pelo outro, ao mesmo tempo em que eu me constituo e me 

defino com e pelo outro” (ROSSETTI-FERREIRA, 2004, p. 25). 
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CAPÍTULO III 

3 FIOS E TRAMAS QUE CONSTITUEM A INFÂNCIA DA CRIANÇA NEGRA 

QUILOMBOLA 

E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas. 

(GONZAGUINHA, 1982) 

3.1 EM BUSCA DE NOVOS POSSÍVEIS NA PESQUISA COM CRIANÇA  

Os estudos de Ariès (1981), empreendidos durante 40 anos sobre a história social da criança e 

de sua família, a partir do exame de pinturas iconográficas, antigos diários de famílias, 

testamentos, igrejas e túmulos, relatam a transformação social da criança e de sua família e 

nos permitem perceber a lenta evolução do sentimento da infância e de sua educação. Assim, 

a importância da criança e de sua educação para a sociedade cresceu juntamente com a 

evolução das várias sociedades. 

Ariès (1981) inaugura uma nova linha de investigação nas pesquisas em relação à criança, que 

deixa de ser vista somente pelo lado psicológico e ganha destaque na sua condição histórica e 

cultural. Essa ruptura é viabilizada pelas transformações que ocorrem nas formas de 

organizações sociais, dos modos de produção, das relações de trabalho e da inserção que, 

nessa sociedade, tem as crianças. Assim, o conceito de infância muda no percurso da história 

em função de mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas, ou seja, a ideia de infância 

é uma construção social e pensar a infância como categoria social foi uma mudança que 

aconteceu ao longo da história.  

De acordo com Heywood (2004), a ideia acerca da criança tem sido construída de forma 

conflituosa em torno de concepções de interesses econômicos, religiosos, familiares, estatais e 

profissionais. Em determinada época, como na Antiguidade, as crianças do Ocidente eram 

consideradas “adultos imperfeitos”, “organismos incompletos”. Durante a Idade Média, “[...] 

a infância não passou tão ignorada, mas foi antes definida de forma imprecisa e, por vezes, 

desdenhada” (HEYWOOD, 2004, p. 29). 

No Renascimento do século XII, o contexto cultural possibilitou uma nova avaliação da 

infância. No início do período Moderno,  
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[...] os puritanos, na Inglaterra, achavam que as crianças nasciam como „fardos sujos 

do pecado original‟, ou como „pequenas víboras‟. Os reformadores católicos, na 

França, tinham opinião igualmente inferior sobre as crianças, as achavam fracas e 

culpadas pelo pecado original (HEYWOOD, 2004, p. 36). 

No século XVIII, John Locke traz a concepção de criança como uma “tabula rasa”, um papel 

em branco onde seriam escritos os textos que formariam o adulto para atuar na sociedade. 

Segundo Heywood (2004, p. 39), “[...] os românticos, apresentavam as crianças como 

criaturas de profunda sabedoria, sensibilidade estética mais apurada e uma consciência mais 

profunda das verdades morais duradouras”. 

Na Idade Média, a criança participava dos espaços públicos e tinha uma existência semelhante 

aos demais sujeitos; na Modernidade, ao contrário, sua condição se institucionaliza e ela passa 

a viver afastada dos espaços públicos, passando para os espaços privados, como a família e a 

escola. A criança, que era vista como um “adulto em miniatura”, passa a ter suas 

características infantis bem delineadas, sendo “paparicada”, cuidada, mimada, higienizada, 

moralizada, uma vez que seria o futuro da humanidade. 

Sarmento (2007) nos alerta para a necessidade de desconstruirmos certos conceitos sobre a 

criança e a infância que se consolidaram histórica e socialmente para que possamos adentrar 

nesse campo e compreendê-la na contemporaneidade. Segundo o autor,  

As diversas imagens sociais da infância frequentemente se sobrepõem e confundem 

no mesmo plano de interpretação prática dos mundos das crianças e na prescrição de 

comportamentos e de normas de actuação. Não são compartimentos simbólicos 

estanques, mas dispositivos de interpretações que revelam, finalmente, no plano da 

justificação da acção dos adultos com as crianças. A busca de um conhecimento que 

se desgarre das imagens construídas e historicamente sedimentadas não pode deixar 

de ser operada senão a partir de um trabalho de desconstrução dos seus 

fundamentos, essa perscrutação da sombra que um conhecimento empenhado no 

resgate da infância é chamado a fazer (SARMENTO, 2007, p. 33). 

Sendo assim, temos, como proposta, analisar as possibilidades de ressignificar o olhar em 

relação à criança, vista como sujeito e ator social nas relações, compreendendo essa criança 

como produzida e produtora de história, de cultura. Para tanto, dialogamos com a Sociologia 

da Infância, problematizando o que significa falar da criança e da infância como produtora de 

cultura, a partir dela própria, na tentativa de construir um novo caminho que potencialize 

outros olhares à criança, visto que, depois de tantos séculos sendo definida, imaginada, 

idealizada, naturalizada com traços de negatividade, seja possível que a infância ocupe seu 

lugar social, ou seja, as crianças “[...] ocupem o lugar de sujeitos sociais e históricos, 
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marcados pelas contradições das sociedades em que vivem” (KRAMER; BAZÍLIO 2003, p. 

91). 

A criança não é um ser passivo, ela reproduz a cultura do adulto dando a sua interpretação, 

reinventando, ressignificando essa cultura. Assim, também produz cultura e produz, ao 

mesmo tempo, novas conhecimentos, saberes, novas relações, pois tem modos 

próprios/específicos de fazer e ser no mundo. 

Segundo Sarmento (2007), as relações de poder entre o adulto e a criança é tema elementar 

para a compreensão das “culturas infantis”, que ainda são pouco estudadas e entendidas, mas 

que já vêm ganhando espaço em algumas pesquisas que buscam contribuir com uma 

compreensão da criança a partir delas próprias, na possibilidade de ver a criança nas relações 

sociais, produzida e produtora de cultura, de história, sendo capaz de falar e marcar seu 

espaço como sujeito de direito.  

Nesse sentido, Sarmento e Pinto (1997) nos alerta que considerar a criança como sujeito de 

direito implica “[...] reconhecer a capacidade de produção simbólica por parte  das crianças e 

a constituição das suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, em culturas” 

(SARMENTO; PINTO 1997, p. 21). Em outras palavras, é reconhecer que as crianças têm 

capacidade de interagir na sociedade atribuindo sentido às suas próprias ações. 

Sobre o que vem a ser as culturas da infância, Corsaro (2009, p. 32) nos explica que é “[...] 

um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e partilham na interação com seus pares”. O autor citado ressalta que as culturas 

infantis não são espontâneas na criança; elas são o reflexo das produções culturais do mundo 

dos adultos junto a elas e, que, a partir dessas informações, produzem suas próprias e 

singulares culturas.  

Com base em Corsaro (2009) e Sarmento (1997, 2004), entendemos que as culturas infantis 

são os modos como as crianças brincam, como elas fazem experiências com outras crianças, 

como criam as regras, como definem coisas, como estabelecem relações de poder, ou seja, as 

culturas infantis nos dizem dos modos de ser criança em determinado contexto.  

Assim sendo, propomo-nos a compreender a criança segundo uma perspectiva histórico-

cultural visibilizando as mudanças na realidade social e os debates acerca do contexto vivido 

pelas crianças na contemporaneidade, buscando criar possibilidades de construção de outro 
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olhar a essa criança. Um olhar construído com a criança, um olhar que se deixa volver pelo 

olhar do outro, atento aos detalhes e tessituras e que nos oportunizará observar o mundo e a 

realidade a partir do seu ponto de vista e da sua capacidade de reinventar, recriar a história, a 

realidade, vivendo o presente que se constitui num passado e que organiza o futuro da melhor 

maneira possível.  

 Esse novo olhar implica também uma nova maneira de conhecer, de pesquisar, de investigar 

a infância e requer que o pesquisador tenha conhecimento da história e da condição social da 

criança que quer compreender, além da necessidade de se estabelecer, com a criança, novos 

laços afetivos, éticos, sociais e políticos, os quais exigem de nós, adultos, uma revisão e uma 

reconstrução do papel que temos desempenhado em nossas relações com esses sujeitos 

crianças. 

Dessa maneira, as mudanças na forma de conceber a criança e a infância nos abrem múltiplas 

possibilidades de compreender a constituição identitária do ser criança negra quilombola a 

partir dela própria, entendendo que não existe uma infância padrão, ao contrário, ela é plural, 

as crianças se expressam na sociedade de diferentes formas, pois estão inseridas em diferentes 

contextos, vivem diferentes relações sociais, econômicas, e são atravessadas também pela 

etnia, religião, geração, espaço geográfico, gênero, linguagem, e é nesse contexto que elas 

constroem sua subjetividade afetando e sendo afetada pelo meio.  

Compreender a criança como sujeito de direito, que se desenvolve nas interações com o outro, 

e garantir sua real existência na sociedade como criança inserida em um contexto sócio-

histórico específico é fundamental para se falar de uma existência visível nas relações sociais, 

com todas as suas possibilidades, singularidades e complexidades que marcam esse sujeito. 

Para entender e reconhecer a criança como sujeito ativo nas relações, construtoras da história 

e do mundo, será necessário um olhar sensível para as produções desses sujeitos nesse espaço-

tempo e para os conhecimentos que estão sendo apropriados por elas nos grupos sociais em 

que estão imersas, levando em consideração seus atravessamentos (etnia, religião, condição 

social, idade, gênero, linguagem). 

Nesse sentido, podemos observar que a presença da criança nas pesquisas não é uma novidade 

no meio acadêmico, porém o que vem fazendo a diferença é o lugar, a condição que ela 

adquire nas investigações atualmente. 
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Se, antes, era vista pelos pesquisadores apenas como objeto a ser observado, ou como foco de 

intervenções socioeducativas, principalmente pelas áreas da Psicologia, da Medicina, agora 

passa a ser considerada como sujeito da pesquisa e ganha o olhar de outras áreas do 

conhecimento, como a Antropologia, a Sociologia, a História, e “[...] essas recentes 

contribuições associam-se, sem dúvida, a um conjunto de perspectivas teóricas que tomam 

como base para explicação da realidade dimensões estruturais, sociais e culturais” (ROCHA, 

2008, p. 44). 

Rocha (2008, p. 44) ressalta ainda que 

[...] é possível afirmar a consolidação de uma definição social da infância que tematiza 

todos os condicionantes dessa categoria social – terreno fértil e base na qual é gerada 

nossa motivação comum, indicando também uma perspectiva cada vez mais forte de 

articulação dos diferentes saberes sobre a criança e a infância na direção da construção 

de um campo de Estudos da Infância. Temos muito a aprender e conhecer sobre as 

crianças tratadas no plural, – suas múltiplas infâncias vividas em contextos 

heterogêneos. 

Souza e Castro (2008) nos alertam sobre a necessidade de compreender qual o lugar que a 

criança assume na interação com o adulto no contexto da pesquisa, pois, a partir do momento 

em que ela deixa de ser vista como um objeto a ser investigado, estudado e passa a ser sujeito 

possuidor de um saber que se quer reconhecer e legitimar, a relação que se estabelece entre 

esses sujeitos se constitui em uma parceria que será marcada pelas especificidades do lugar 

social ocupado por ela. 

Assim, para pesquisar com crianças é necessário conhecer seu contexto de vida, o que 

pensam, suas histórias, suas relações com os outros e, principalmente, se colocar ao lado delas 

para compreender o que dizem e o que pensam nas relações com os pares.  

Dessa maneira, é preciso observar os detalhes, as tessituras, ter um olhar e uma escuta 

sensível, uma vez que as crianças têm modos próprios de ser, de se mostrar, que, na maioria 

das vezes, se apresentam de forma inesperada e singular que foge ao nosso olhar adulto, e isso 

torna a pesquisa com elas uma temática complexa e que ainda está em construção.  

Compreendemos as dificuldades e os limites teórico-metodológicos que enfrentamos ao ter a 

criança como sujeito de investigação, mas os desafios e as rupturas nos instigam a buscar, nas 

“dobras” da infância, um conhecimento acerca da nossa própria condição de ser humano, 

visto que “[...] conhecer as ações e produções infantis, as relações entre adultos e crianças, são 
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passos essenciais para a intervenção e a mudança” (BARBOSA; KRAMER; SILVA, 2005, p. 

95).   

Ao mesmo tempo em que estudamos, analisamos e compreendemos a criança, propomos 

também um novo compromisso com a reinvenção da temática infância na contemporaneidade. 

Sendo assim, temos, como proposta, ressignificar o olhar e o escutar em relação a essa 

criança, vista como sujeito e ator social nas relações, compreendendo-a como produzida e 

produtora de história, de cultura. 

3.2 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA NEGRA 

A historiografia da criança negra no Brasil vincula-se a um passado escravista, e a sua 

trajetória social é marcada pela discriminação e exclusão. Nesse sentido, a discriminação 

étnica engendra um processo que se traduz em inúmeras desvantagens para o grupo negro e, 

de forma direta ou indireta, para toda a sociedade brasileira. Vigotski (2007) explica, por meio 

de sua teoria do desenvolvimento cognitivo, que processos psicológicos se relacionam com o 

ambiente social e cultural. Nessa perspectiva, ele enfatiza as conexões entre fatores sociais de 

natureza culturais e históricos, bem como os de natureza interpessoal, salientando que a 

linguagem não é somente um instrumento de comunicação, mas também um instrumento que 

tem dado configuração à evolução cultural dos povos. 

Para compreender as questões etnicorraciais e suas implicações na educação e na construção 

identitária dessa criança, buscamos autores como Gomes (2001), Cavalleiro (2001, 2005), 

André (2008), Munanga (2008), D‟Adesky (2001), Schwarcz (1993, 1996), entre outros que 

pesquisam essa temática. 

Segundo esses autores, o pertencimento racial associado às diferentes formas de 

discriminação pode impedir o desenvolvimento das potencialidades, o progresso e o sucesso 

escolar e social da população negra. Assim, as discussões sobre as questões etnicorraciais 

deveriam estar mais presentes no espaço escolar e de educação para possibilitar a 

desconstrução de preconceitos e oportunizar a construção de novas perspectivas de 

conhecimentos, vivências e convivências saudáveis nesses espaços e, consequentemente, na 

sociedade, com a possibilidade surgida com a ortogação da Lei nº 10.639/2003, que torna 

obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira na educação básica. 
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Nessa perspectiva, compreender quem é a criança negra implica também um olhar atento para 

a particularidade do ser negro no Brasil, visto que essa infância é composta por sujeitos que se 

constituíram ideológica, histórica e culturalmente como maioria marginalizada, inferiorizada e 

silenciada (CAVALLEIRO, 2005). 

A esse respeito Cavalleiro (2005, p. 19) nos diz: 

Numa sociedade como a nossa, na qual predomina uma visão negativamente 

preconceituosa, historicamente construída, a respeito do negro e, em contrapartida, a 

identificação positiva do branco, a identidade estruturada durante o processo de 

socialização terá por base a precariedade de modelos satisfatórios e a abundância de 

estereótipos negativos sobre os negros. 

É importante atentar, portanto, para a seriedade dos problemas em relação à temática das 

relações etnicorraciais, levando em consideração a quantidade de crianças que podem estar 

vivenciando esse problema, sem que ocorra qualquer tipo de intervenção significativa com 

vistas a promover uma educação em que elas sejam respeitadas em sua história, sua cultura, 

seu pertencimento etnicorracial. 

Esses entraves, em relação à construção identitária da criança negra, sua potencialização 

como sujeito, precisam ser pensados para além do discurso verbal e não verbal, pois as 

crianças negras estão sendo submetidas a padrões estéticos preestabelecidos, que não levam 

em conta as suas singularidades cognitivas, linguísticas, sociais, culturais e afetivas. 

Na medida em que não correspondem a esses padrões, são estigmatizadas, rotuladas como 

social e culturalmente inferiores. E, nesse processo, as crianças podem abdicar de suas 

maneiras de ser, bem como de se expressar, adotando condutas estereotipadas, como o 

branqueamento, exigidas pela sociedade de maneira geral. As crianças negras têm suas 

relações sociais pautadas no silêncio e na invisibilização das práticas racistas, do preconceito 

e da discriminação desde a mais tenra idade. 

Cavalleiro (2005) traz em sua pesquisa a fala de uma criança negra que ilustra como esse 

silêncio se constitui e se presentifica nas relações sociais dentro do espaço da educação 

infantil, e acrescentaríamos também outros tantos espaços em que a criança está inserida. 

[...] o dramático depoimento da menina Catarina (negra) é bastante elucidativo. 

Segundo ela, as crianças a xingam: „[...] de preta que não toma banho. Só porque eu 

sou preta eles falam que eu não tomo banho. Ficam me xingando de preta cor de 

carvão. Ela me xingou de preta fedida. Eu contei para a professora e ela não fez 

nada‟ (CAVALLEIRO, 2005, p. 52).   
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Diante da complexidade dessa fala, fica claro que a falta de intervenção nessas questões se 

torna um agravante na constituição da identidade da criança negra, pois afeta a sua 

autoimagem e autoestima.  

Assim, percebemos a relevância desse tema como possibilidade de desvelar, descortinar os 

atravessamentos verbais e não verbais, conscientes e inconscientes, que perpassam as 

experiências das crianças negras pautados ainda na ideologia da supremacia branca. Dessa 

forma, é preciso buscar meios de romper o “[...] silêncio criminoso que as empurram e as 

mantêm em permanente estado de exclusão da vida social” (CAVALLEIRO, 2005, p. 100). 

3.3 COMUNIDADES QUILOMBOLAS: TECENDO ALGUMAS REFLEXÕES NOS 

ESTUDOS DO TERRITÓRIO NEGRO 

O termo quilombo aparece pela primeira vez na historiografia em 1740, quando o rei de 

Portugal, em resposta ao Conselho Ultramarino de 2 de dezembro do referido ano, definiu-o 

como “[...] toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões neles” (MOURA, 1993, p. 

11). 

Esse conceito resistiu durante muito tempo na definição de quilombo chegando a influenciar 

estudiosos do assunto até por volta da década de 1970, no Brasil. A educação foi uma via 

usada para divulgar esse conceito que permanece cristalizado no imaginário social de muitos 

até hoje. 

Essas comunidades, definidas como agrupamentos de dois a três fugitivos, que poderiam 

chegar a milhares, não eram isoladas; elas possuíam organização social e atividade econômica 

camponesa voltada para a produção agrícola. Muitos habitantes dos quilombos cultivavam 

suas próprias terras e colocavam os produtos excedentes nos mercados locais, faziam trocas e 

tinham bons relacionamentos comerciais, porém: 

A imagem do quilombo como comunidade isolada permaneceu com força nas 

interpretações historiográficas até os anos 1980. Estudos mais recentes têm 

destacado a mobilidade e principalmente a articulação de mocambos e quilombos 

com vários setores da sociedade envolvente. Era justamente tal capacidade de 

interação com outros setores sociais que mais atemorizava autoridades e fazendeiros 

(GOMES, 2006, p.124).     

No Brasil, o termo quilombo vem sendo usado desde o período da colônia, passando por 

diferentes conceituações e, até os dias de hoje, o seu conceito e interpretação é um tanto 
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conflituoso, visto que “[...] falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, 

portanto, falar de uma luta política e, consequentemente, uma reflexão científica em processo 

de construção” (LEITE, 2000, p. 333). 

Entre os séculos XVI e XIX, no Brasil, surgiram por toda parte inúmeros 

mocambos/quilombos. O principal e mais conhecido foi Palmares, localizado em Alagoas, na 

Capitania de Pernambuco. Segundo Gomes (2006), assim como nascia Palmares, renasciam 

aqueles primeiros palmarinos, recriando um novo mundo e, formados por africanos de 

identidades étnicas diversas e de línguas diferentes, engendravam-se por práticas culturais 

variadas: 

[...] a cultura africana dos palmarinos constituía-se em algo novo. As práticas 

religiosas forjadas nos quilombos tinham traços de práticas mágicas e rituais de 

várias partes da África como trações dos indígenas e do catolicismo popular, 

aprendido nas senzalas. Aliás, parte dos africanos já tinha entrado em contato com o 

cristianismo na própria África, no início da ocupação européia. Esse sincretismo 

religioso dos palmarinos, demonstra bem como reelaboraram uma cultura própria e 

original naqueles quilombos. O passado africano era recriado. Quilombolas, não só 

africanos, mas também crioulos e os nascidos na floresta, reinventaram uma África 

no Brasil. Assim, forjaram um mundo próprio para viverem sua liberdade. 

Recriaram ali culturas e organizaram-se militarmente para combater os invasores. 

Estabeleceram-se igualmente práticas econômicas para garantir sua sobrevivência 

(GOMES, 2006, p.126). 

Como organização comunitária, Palmares foi um lugar de resistência, de recriação e de 

reinvenção da vida, dos valores e das crenças, buscando marcar, com características culturais 

específicas, a territorialidade que trouxeram em seus corpos e em suas mentes, um novo 

território de sobrevivência e existência na construção da história brasileira do povo brasileiro.  

Segundo Leite (2000, p. 340), os militantes procuram ver o conceito de quilombo como “[...] 

um elemento aglutinador, capaz de expressar, de nortear aquelas pautas consideradas cruciais 

as mudanças, de dar sustentação à afirmação da identidade negra ainda fragmentada pelo 

modelo de desenvolvimento do Brasil após a abolição da escravatura”. 

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), as 

comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 

população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o 

parentesco, o território (geográfico), a ancestralidade, as tradições e práticas culturais 

próprias. 
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Na Constituição Brasileira de 1988, o quilombo adquiriu uma significação atualizada, em que 

quilombo ou comunidades remanescentes de quilombos são termos usados para conferir 

direitos territoriais aos descendentes de escravos que estejam ocupando suas terras (BRASIL, 

1988). 

Leite (2000) nos diz que a expressão “remanescente das comunidades de quilombos”, que 

emerge na Assembleia Constituinte de 1988, é tributária não somente dos pleitos por títulos 

fundiários, mas de uma discussão mais ampla travada nos movimentos negros e entre 

parlamentares envolvidos nas lutas antirracistas. O quilombo é trazido novamente ao debate 

para fazer frente a um tipo de reivindicação que, à época, alude a uma “dívida” que a nação 

brasileira teria com os afro-brasileiros em conseqüência da escravidão, não exclusivamente 

para falar em propriedade fundiária. 

Nascimento (1991), militante pioneiro do Movimento Negro, chama a atenção para a 

necessidade de medidas efetivas para a regulamentação do art. 68 do ADCT, da Constituição 

Federal de 1988, e enfatiza o aspecto coletivo do processo de reconhecimento da terra. O 

autor nos diz: 

[...] a leitura que faz do artigo não deixa dúvida quanto ao fato de que é o grupo, e 

não o indivíduo que norteia a identificação destes sujeitos do referido direito. O que 

viria a ser contemplado nas ações seria então o modo de vida coletivo, a participação 

de cada um no dia-a-dia da vida da comunidade. Não é a terra, portanto, o elemento 

exclusivo que identificaria os sujeitos do direito, mas sim sua condição de membro 

do grupo (NASCIMENTO, 1991, p. 21-22). 

Porém, isso não descarta a importância da terra, espaço geográfico, uma vez que ela está posta 

como condição de fixação, de permanência e, principalmente, como condição de 

sobrevivência. Mas a discussão precisa ir além da titulação da terra, visto que ganha a 

dimensão das relações sociais, da memória, dos modos de vida específicos, da história desse 

coletivo.  

Diante dessas reflexões, entendemos, a partir dos estudos de Moura (1993), Leite (2000) e 

Oliveira (2005), que os quilombos são, desde sua origem, formas de organização social e de 

resistência, e não lugar de “escravizados fugidos”, como aprendemos por longo tempo na 

História do Brasil. Essa organização social se diferencia de outras por seu modo de viver, de 

fazer, de saber e de pensar específicos, de acordo com o contexto e a situação social em que 

está inserida. 
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3.4 TERRA, TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE: CRIANDO E RECRIANDO 

SENTIDO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

A questão da terra, no Brasil, sempre foi um grande problema e, para que as comunidades 

remanescentes de quilombos fossem reconhecidas, foi/é necessário lutar contra os fortes 

empecilhos e barreiras colocados pela legislação para que se garanta a posse dessas terras. 

Nesse sentido, torna-se necessário uma definição mais clara do conceito do que são 

comunidades remanescentes de quilombos. 

Leite (2000, p. 335) diz: 

Já a primeira Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os 

africanos e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra 

categoria separada, denominada „libertos‟. Desde então, atingidos por todos os tipos 

de racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia - e denuncia -, os 

negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram 

para viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos 

senhores através de testamento lavrado em cartório. Decorre daí que, o simples ato 

de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, de guerra.  

A partir dessa noção de quilombo como forma de organização e de luta pela posse da terra e, 

principalmente, pela reafirmação da cidadania do negro, o quilombo passa a significar “[...] 

um direito a ser reconhecido e não apenas um passado a ser rememorado” (LEITE, 2000, p. 

335). 

Que terras são essas? Segundo Gomes (2006), as formações históricas dessas terras são 

diversas: terras herdadas de quilombolas/escravos fugidos (que, entre outros movimentos, se 

desvencilharam dos laços do escravismo) e seus descendentes da escravidão; doação de 

senhores ou ordens religiosas a ex-escravizados; terras compradas por libertos e herdadas 

pelos seus descendentes; terras conseguidas do Estado em troca da participação em guerras 

ou, ainda, inúmeras migrações de libertos e suas famílias no período pós-emancipação. 

Dessa maneira, antes de enumerar, destacar as comunidades remanescentes de quilombos no 

Brasil, precisamos saber o que é considerado quilombo, ou o que é comunidade remanescente 

de quilombo, uma vez que não se tem essa definição clara nem mesmo no texto da 

Constituição Federal de 1988 e, por ser um conceito complexo, que envolve dilemas em torno 

de histórias, políticas, teorias e conceitos que sofreram transformações e adaptações no tempo 

e no espaço histórico, cultural e social, é necessário um aprofundamento no assunto. 
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Sabemos que o termo quilombo tem assumido novos significados tanto no meio acadêmico, 

político, quanto no social e, apesar de sua historiografia contribuir para determinados 

conteúdos, o termo vem sendo “ressemantizado” para atender à situação atual dos negros que 

vivem nessas comunidades, em diferentes regiões do País.  

Entendemos a noção de “comunidade”, a partir de Weber (2004), Barth (2000) e Leite (2000), 

como um lugar de produção de resistência e reafirmação da vida, imbricado nos sentido que 

nos remete à unidade do “nós”, ao aconchego de se sentir parte integrante e integradora, lugar 

de pertencimento e identificação. A comunidade se constitui como lugar de experiências 

vividas durante sua trajetória comum, buscando a continuidade de sua existência como grupo. 

Na comunidade, fortalece-se a existência do território negro. 

O estudo de Oliveira (2005) sobre territórios negros rurais mostra a importância de se discutir 

e propor uma ampliação do conceito de quilombo na luta política pela posse da terra.  O autor 

diz que: 

[...] o território negro é um campo de relações sociais e políticas, no qual se elabora 

uma forma específica de identidade étnica: a do negro do meio rural. A terra é 

considerada como lugar próprio e diferenciada, na qual surge o território como uma 

realidade indivisa marcada por uma forma de organização política própria, investida 

de uma história (negra) e de um universo simbólico particular (OLIVEIRA, 2005, 

p.15). 

 

Assim, quilombo não é apenas a demarcação histórica e geográfica de uma terra, de um povo, 

mas se inscreve e se apresenta como espaço material e imaterial de pertencimento, de 

constituição de subjetividade e de uma coletividade necessária à própria existência da 

comunidade. 

A constituição desse território negro teve início nas senzalas, lugar idealizado pelos senhores 

brancos para o aprisionamento dos escravizados. Rolnik (1989, p. 2) escreve: 

Para os negros desterritorializados da África e trazidos ao Brasil pela máquina 

comercial européia, a senzala representava a submissão à brutalidade dos senhores. 

Porém, não eram só o olhar vigilante do senhor e a violência do trabalho escravo que 

estruturavam o cotidiano dos habitantes da senzala. Foi também no interior dessa 

arquitetura totalitária que floresceu e se desenvolveu um devir negro, afirmação da 

vontade de solidariedade e autopreservação que fundamenta a existência de uma 

comunidade africana em terras brasileiras. O confinamento na terra de exílio foi 

capaz de transformar um grupo – cujo único laço era a ancestralidade africana – em 

comunidade.  
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É no território negro das senzalas que o conteúdo material e imaterial dos escravizados pode 

ser transmitido e ritualizado fortalecendo seus laços com sua ancestralidade africana e com a 

crença de uma origem comum.   

Logo, o território não é apenas a base física, ou seja, a terra, o lugar de moradia, porque senão 

seria apenas uma terra, uma moradia. Mas existem, no território, dimensões imateriais e 

simbólicas que demarcam esse lugar. O território é delimitado culturalmente, é o lugar de 

celebrações, de encontros, “[...] o território é a instância que sinaliza a identidade cultural e, o 

que torna visível o grupo na dimensão espaço/tempo, indicando a unidade na diversidade” 

(LEITE, apud OLIVEIRA, 2005, p. 17).   

Para as comunidades quilombolas, a relação com a terra está definida como território, um 

espaço ocupado por uma comunidade que tem uma relação social, cultural e histórica com 

esse lugar. Lugar onde se dá a construção de um tecido social que limita esse espaço não com 

fronteiras físicas, visíveis, mas com fronteiras invisíveis, marcadas pelo modo de fazer e ser 

nessa relação histórico-cultural que, principalmente, pela fala, demarca esse lugar como ponto 

de partida da memória e responsável pela transmissão do saber local. Dessa forma, falar de 

território quilombola é falar de fronteira política, social e cultural e não apenas de demarcação 

de terra. 

Santos (2002, p. 10) afirma: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 

superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o 

território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 

sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do 

trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da 

vida. 

O que Santos (2002) nos diz nessa passagem é que o território é a união do espaço físico 

acrescido da identidade, deixando clara a importância da organização social para a formação 

do território.  

Relacionada com o território está a questão da territorialidade, que é a própria 

herança/saberes/patrimônio cultural em sua dimensão do simbólica, o que acontece no lugar. 

Em outras palavras, a territorialidade seria “[...] um conjunto de ações cíclicas e ritualísticas, 

de dimensão quase sempre política, que transforma a terra, os bens da coletividade, em 

patrimônio cultural” (LEITE, 1990, p. 7). 
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A transmissão da territorialidade se dá no território. E é isso que marca as comunidades 

quilombolas e o que faz com que elas sejam inseridas em um conjunto mais amplo, definido 

por Leite (1990, p. 40) como território negro: 

Um espaço demarcado por limites, reconhecido por todos que a ele pertencem, pela 

coletividade que o conforma. Um tipo de identidade social, construído 

contextualmente e referenciado por uma situação de igualdade na alteridade. O 

território seria, portanto, uma das dimensões das relações interétnicas, uma das 

referências do processo de identificação coletiva. Imprescindível e crucial para a 

própria existência do social. Enquanto tal pode ser vista como parte de uma relação, 

como integrante de um jogo. Desloca-se, transforma-se, é criado e recriado, 

desaparece e reaparece. Como uma das peças do jogo da alteridade, é também e, 

principalmente, contextual. No caso dos grupos étnicos, a noção de território parece 

ser tão ambígua como a própria condição dos grupos e talvez seja justamente o que 

acentua o seu valor defensivo. 

Sendo assim, entendemos, a partir dos moradores de Araçatiba, que essa comunidade se 

identifica como um território negro, visto que, para eles, não é a terra em si que os movimenta 

para o reconhecimento como quilombolas, mas o sentimento de pertença a uma identidade 

étnica que se diferencia de outras por seus modos de ser, seus hábitos, seus costumes, sua 

história, suas culturas que são selecionadas pelos seus membros e, que traz, como mote de seu 

reconhecimento, “[...]o território, a territorialização como força primeira que, invertendo o 

tempo, refaz o espaço, dota a vida de sentido e faz dela a energia fundante da própria luta” 

(OLIVEIRA, 2005, p. 16).  
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CAPÍTULO IV 

4 AS CRIANÇAS E A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇATIBA: “Acho que 

o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade” 

O povo que não tem conhecimento de seu 

passado histórico e de sua cultura é como 

uma árvore sem raiz (MARCOS 

GARVEY – ativista negro jamaicano). 

 

[...] nós temos que saber a nossa história, 

e a história de Araçatiba pra mim é a 

minha história. A minha raiz é Araçatiba, 

isso eu já sei (TIBA, 11 anos, 12-11-

2011). 

 

A convivência com as crianças da comunidade quilombola de Araçatiba/ES nos permite dizer 

hoje, nesta pesquisa, que elas conhecem e reconhecem cada canto e recanto desse quintal por 

onde vivem suas infâncias na coletividade e na individualidade. Correm por todo lado sem 

medo de nada. Afinal, é seu quintal. 

Podemos afirmar que a proximidade familiar que as une nesse grande quintal garante a 

segurança de que precisam para se lançarem em aventuras, experiências, vivências e conflitos 

que, aos poucos, vão constituindo as suas subjetividades. Mas, para além desse quintal, 

existem outros quintais que vão sendo palcos de descobertas e aprendizagens e que também 

passam a constituir as suas subjetividades. Nesses diferentes quintais da vida, as crianças são 

levadas a soletrar e a decifrar, significar e ressignificar, inventar e reinventar todos os 

caracteres que comporão a sua poesia, o seu ser humano. “Poesia é o mel das palavras”. Como 

diz Barros, é o doce que falta na humanidade. 

O quintal, espaço/tempo de diferentes significados, também está em processo de 

reconstituição afirmativa de uma identidade, visto que passa por nova organização interna, 

ressignificando os caracteres da sua história para que novos textos possam ser produzidos e 

inventados a partir da transformação de uma comunidade. Como falamos nas Considerações 

Preliminares, a intenção é restaurar a muitas mãos um quadro que quer mostrar com outras 

cores e tom a sua identidade na visibilização de sua história e sua cultura. 
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4.1 ENTRANDO NO QUINTAL PELA ARCA DAS LETRAS 

                                        FIGURA 3 – Casa onde funciona a Arca das Letras 

 

A Arca das Letras foi nossa porta de entrada para o encontro com as crianças em um dos 

múltiplos espaços organizados de educação da comunidade. Foi nesse local ilustrado (Figura 

3) que a pesquisa se constituiu como uma possibilidade de estudo das várias dimensões de ser 

criança negra, quilombola vista como sujeito de direitos. Nesse lugar, passamos a vivenciar e 

a experimentar, junto com as crianças, esse cotidiano que nos possibilitava compreender os 

sentidos produzidos por elas sobre as relações etnicorraciais, a criticidade, a autonomia, os 

desafios de constituição de ser negro na sociedade que valoriza o ser branco e discrimina o 

outro pela cor de sua pele, seu cabelo e seus traços físicos afrodescendentes. 

Dessa maneira, a Arca das Letras passou a se constituir um lugar importante de educação para 

as crianças da comunidade, visto não ser apenas um local de empréstimos de livros, como nos 

diz Mariquinha,  

[...] não é apenas para as crianças vir e pegar o livrinho e ir embora, colocar o 

livrinho embaixo do braço, às vezes lê, às vezes não lê [...]. Todo sábado a gente 

vem e, além do empréstimo, a gente faz contação de história, dramatizações, relata 

um pouco sobre Araçatiba antiga e tem um tempo livre também para as brincadeiras 

[...] o aprendizado deles é muito livre, a história que eles contam, eles participam do 

planejamento das atividades, é tudo com a sugestão deles (2-7-2011). 

Podemos observar que a Arca das Letras tem um trabalho todo voltado para a cultura, para a 

história da comunidade, para a valorização do sujeito como sujeito, ser humano e, assim, 

percebemos a preocupação com o que e como as crianças estão aprendendo esse 

conhecimento na escola, na comunidade e com os pares. 
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 A coletividade vivenciada pelas crianças nesse lugar possibilita momentos para que elas 

possam criar, recriar, inventar, soltar a imaginação, a fantasia nas brincadeiras, nas rodas de 

conversas, nos jogos de faz de conta, pois “[...] através das vivências no coletivo infantil, as 

crianças têm possibilidades de se apropriar dos elementos do processo histórico para a 

compreensão da realidade” (ROSSETTO, 2011, p. 88).   

E isso nos potencializou a construir novas ideias e olhares para este sujeito que é presente e 

não futuro, e nos permitiu ir além na compreensão da infância “[...] enquanto categoria 

teórica, construída, e enquanto história concreta de crianças reais, vivendo e aprendendo em 

espaços sociais múltiplos e diferenciados” (BELLONI, 2009, p. IX). 

Baseada na perspectiva de que o aprendizado das crianças acontece em múltiplos e 

diferenciados espaços e tempos, ressaltamos também a possibilidade de aproximação com 

essas crianças em um espaço de educação não institucional onde os conhecimentos não 

sistematizados são potencializados pela multiplicidade de contatos com as ferramentas 

sociais, culturais e históricas e, principalmente, por ser esse um espaço em que as crianças 

têm a oportunidade de interagirem entre si, brincar, falar, calar, perguntar, ensinar, aprender, 

conhecer, experimentar e experienciar, nas trocas com seus pares e com os adultos, os sabores 

de ser criança e ter uma infância. 

Partimos do pressuposto de que a educação acontece em todos os espaços e tempos e que 

qualquer lugar social pode ser um lugar de possibilidades de aprendizagens, de conhecimento, 

de partilha de saber e dúvidas, potencializado pelas interações sociais intersubjetivas que se 

estabelecem em um processo de trocas mediadas por esse conhecimento, pela história e pela 

cultura que faz parte do contexto social dos indivíduos (BRANDÃO, 2007). 

No que diz respeito à educação, Brandão (2007, p. 10-11) ressalta: 

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 

criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. 

Formas de educação que produzem e praticam, para que elas reproduzam, entre todos 

os que ensinam-e-aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos 

sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do 

artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa reinventar, todos os dias, a vida 

do grupo e a de cada um de seus sujeitos, por meio de trocas sem fim com a natureza e 

entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação 

habita, e desde onde ajuda a explicar – às vezes a ocultar, às vezes a inculcar –, de 

geração em geração, a necessidade da existência de sua ordem. 
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De acordo com Vigotski (2001, p. 70), “Na educação [...] não existe nada de passivo, de 

inativo. Até as coisas mortas, quando se incorporam ao círculo da educação, quando se lhes 

atribui papel educativo, adquirem caráter ativo e se tornam participantes ativos desse 

processo”. 

A Arca das Letras, identificada pelas crianças como “Casa de Costura”, 
22

 é um lugar em que 

elas constroem as relações entre si, com os adultos e com a comunidade de forma geral. Têm 

contato com a sua história, sua origem, aprendem a viver o coletivo, a respeitar o outro e a si, 

fazem amizades com outras crianças, brincam, vivem as suas infâncias, são crianças como 

elas mesmas falam: 

Eu gosto de vir na Arca, tipo assim, tem brincadeira que a gente não sabe e a gente 

aprende aqui. Se um dia eu não sabia cantar ela, só sabia aquele pedaço „ciranda 

cirandinha‟, mas aqui eu aprendi. Éh, teve uma que Sofia me ensinou que ela 

aprendeu aqui também (TIBA, 10 anos, 12-11-2011). 

 

Eu venho na Arca pra ajudar meus amigos, e tem muitos livros que eu gosto. Na 

roda de conversa é um momento da gente falar o que a gente sente (SOFIA, 10 anos, 

12-11-2011). 

 

Nós fazemos muitas atividades aqui, como piqueniques, brincadeiras, passeios pelo 

bairro, pegar livros, teatros (KATARINO, 11 anos, 07-10-2011). 

 

Na Arca das Letras tem muito teatro, muita brincadeira, a gente corre, pula corda, 

não é só por causa disso, porque a gente aprende muitas coisas (THAI, 10 anos, 04-

06-2011). 

 

Gosto de freqüentar a Arca das Letras para aprender sobre a cultura de Araçatiba, e 

sobre a leitura (LULY, 11 anos, 4-6-2011). 

Dessa maneira, as crianças da comunidade que participam das atividades da Arca das Letras 

estão construindo suas relações sociais, históricas e culturais com seus pares e com os adultos, 

respeitando e sendo respeitadas nas suas especificidades de criança e sujeito ativo participante 

na construção e reconstrução da história. 

Nas (Figuras 4 e 5), trazemos as crianças brincando e aprendendo na Arca das Letras em suas 

interações com os pares e com os adultos. 

 

                                                           
22

 As crianças associaram a Arca das Letras à “Casa de Costura” porque, na casa em que se efetiva esse 

programa, também funciona o Projeto “Costurart” - Ateliê das Mulheres Quilombolas de Araçatiba. E nós 

pensamos nesse lugar utilizando-se da metáfora para compreendê-lo como local de costura das relações sociais, 

costura da memória, costura da história, lugar onde ocorre uma tecitura da ancestralidade africana na 

reconfiguração identitária da comunidade. 
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Figura 4 – Crianças brincando com os pares                                 Figura 5 – Roda de conversa  

                             

Na verdade, as crianças é quem ditam o tom e fazem com que a Arca das Letras se constitua 

em um lugar que está em constante movimento de criação, de invenção, de imaginação, de 

compartilhamento de brinquedos, livros, lápis e papéis, lanches, lutas, tristezas e alegrias, 

sabores, histórias de vidas. É um lugar de referência para viverem suas infâncias e ser criança, 

formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprias, da comunidade, dos 

pensamentos e sentimentos, fazendo isso de modo singular com tudo que está à sua volta 

(SARMENTO, 2005). 

Nesse sentido, Rocha (2008) ressalta que, a partir do momento em que reconhecemos a ação 

social da criança, passamos a admitir que os significados socialmente construídos não são 

apenas transmitidos, eles são também construídos e transformados pela ação humana e, para 

isso, precisamos “[...] aprender a encontrar na cultura os sinais de sua presença ativa e 

participante” (BRANDÃO, 1986, p. 137).  

As crianças estão presentes em todos os lugares na comunidade: festas, reuniões do Fórum 

Comunitário e do Movimento Comunitário, desfile afro, apresentação da Banda de Congo 

Mãe Petronilha, danças, vídeos e documentários sobre a comunidade, no futebol, na missa 

afro que acontece pelo menos uma vez no ano. Segundo Rossetto (2011, p. 100) “[...] sua 

presença nesses espaços educa o olhar das pessoas adultas, no sentido de entender que essas 

crianças são sujeitos que estão na luta e que também estão construindo esse projeto de 

sociedade”. 

4.2 NA UNIÃO DAS VOZES: “A MINHA RAIZ É ARAÇATIBA” 

Uma vez estabelecido o contato e o tornar-se presente na comunidade, coube-nos, então, 

observar, capturar, pensar e dar sentido ao vivido naquele contexto. 
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 No convívio e nas relações estabelecidas com a comunidade, percebemos que, a partir do 

momento em que alguns moradores da comunidade tomaram consciência de sua identidade 

étnica como quilombolas, de certa maneira, alguns acontecimentos começaram a mudar em 

relação à organização interna do lugar. 

Como citado, foi com a presença do padre Pierre na comunidade que alguns moradores 

começaram a “escavar” (BENJAMIN) suas “memórias subterrâneas” (POLLAK) em busca de 

suas raízes.
23

 

Em posse das muitas memórias e histórias que conseguiram “capturar” de moradores antigos 

sobre a comunidade, de suas próprias memórias da infância vivida nesse lugar e também de 

algumas histórias oficiais, foram em busca de parcerias para que pudessem organizá-las em 

prol da reconstituição do seu processo organizativo, que, de acordo com Weber (2004), é o 

que define o grupo étnico. Nesse sentido, é esse processo organizativo que faz retornar as 

tradições dos ancestrais. 

Assim, de acordo como relatos de Mariquinha, uma das lideranças desse processo, o apoio 

necessário veio de uma parceria com Furnas Centrais Elétricas S. A., que traz para a 

comunidade a proposta de implantação de “Núcleos de integração: uma proposta para o 

desenvolvimento comunitário”, que tem como um dos objetivos induzir ações que levem 

grupos comunitários ao desenvolvimento social e econômico. Essa proposta faz parte do 

programa de responsabilidade social da empresa.  

Essa parceria foi possível porque Araçatiba se localiza no município onde Furnas tem uma 

subestação e também por já existir na comunidade um esboço inicial de organização 

comunitária: o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) em parceria com 

Furnas e o Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (Coep), que foi o órgão 

responsável pela implementação da proposta na comunidade. A esse respeito Mariquinha nos 

diz,  

O Ibase veio, na verdade, para gerenciar a parte de responsabilidade social que 

Furnas precisava executar aqui. Então eles tinham que contratar uma empresa, uma 

ONG. Escolheram o Ibase então daí começou todo esse trabalho, e o Ibase 

gerenciando tudo, nos ajudando, nos ajudou muito, nessa questão. Como eu falei, a 

gente já fazia, mas sem saber, sem usar metodologia nenhuma, fazia por fazer, tendo 

um pouco de consciência daquilo que a gente queria, mas não no formato, na 

metodologia que o Ibase nos colocou, então essa foi a ajuda do Ibase. Eles diziam 

                                                           
23

 A palavra raízes é usada aqui no sentido do que Weber (2004) traz como “comunidade de origem”. 
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assim: „Se já tem o movimento comunitário há 24 anos e só ele respondia por tudo 

na comunidade, com os encontros dos „Núcleo de integração‟, fomos olhando mais o 

que tinha além do movimento comunitário e pensamos no Fórum, foi também uma 

das opções que o Ibase nos deu. Eles nunca nos forçaram a nada, mas já vieram com 

uma metodologia a ser trabalhada, colocaram como proposta e nos interessou. 

Então, esse formato de organização comunitária que temos hoje, nós agradecemos 

ao Ibase. Quando teve aqui a questão do Diagnóstico Social, a questão mesmo de 

planejamento, de organização comunitária, tudo foi desenvolvido dentro da 

metodologia deles (7-3-2012). 

A criação do Fórum Comunitário de Araçatiba teve e tem papel muito importante na luta dos 

quilombolas e na sua afirmação identitária, pois é nas reuniões que eles têm espaço para 

discutir as questões ligadas à sua história, à sua cultura. Vale ressaltar, mais uma vez, a 

especificidade dessa comunidade em relação à questão da terra. Segundo relato de membros 

do Fórum, essa questão não precisa ser discutida porque a terra em que moram é da Santa 

Nossa Senhora da Ajuda e ela não irá tirá-los de lá. 

Podemos constatar, nas reuniões, conversas informais e vivências que tivemos com os 

moradores durante nossa inserção no campo, que a questão da identidade quilombola é um 

dos motes para a organização interna da comunidade, e o Fórum Comunitário de Araçatiba 

tem um papel preponderante nesse processo. 

De acordo com Barth (2000), essa identidade quilombola é o resultado das relações sociais 

estabelecidas com os próprios moradores da comunidade e com os de fora. Assim, ele ressalta 

que essas relações são conflituosas, pois, mesmo internamente, existem diversidades culturais 

que interferem uns sobre os outros, mas é nesse conflito que as fronteiras são mantidas, 

marcando o pertencimento e fortalecendo a identidade quilombola. 

Em meio às discussões e decisões dos adultos, as crianças também vão se constituindo como 

sujeitos quilombolas, uma vez que muitas delas participam e se inserem nos espaços/tempos 

de diálogo por terem que acompanhar os pais. 

Nessas reuniões do Fórum, que acontecem uma vez a cada bimestre, exceto quando existem 

convocações para reuniões extraordinárias, as crianças presentes vão se apropriando e dando 

significado aos conhecimentos produzidos nesse lugar. 

A fala de Sofia (10 anos) sobre o que era ser quilombola ilustra essa percepção: “Pessoas que 

são negras e moram no mesmo lugar e que têm a mesma história. Significa que todos nós 

somos negros, e todos vão ser negros. E eu tenho orgulho disso” (SOFIA, 10 anos, 20-3-

2012). 
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A partir do que nos traz Sofia, podemos inferir, com base nas ideias de Weber (2004), que ela, 

na crença da afinidade de origem, passa por num processo importante para a formação da 

consciência política de comunidade, visto que é essa comunidade política que costuma 

despertar a crença na comunhão étnica, que, nessa perspectiva de pensamento, não é a 

comunidade em si, mas é o elemento que facilita as relações comunitárias possibilitando sua 

continuidade. 

Compreendemos que os processos de constituição identitária que as crianças estão 

vivenciando na comunidade nos apontam para as contínuas elaborações e reelaborações dos 

significados e sentidos que atribuem à comunidade e a si próprio nas interações com os pares, 

os adultos e as práticas culturais desenvolvidas nesse lugar. 

 Em um dos encontros com as crianças na Arca das Letras, ao observarmos algumas crianças 

que pegavam livros emprestados, constatamos que o livro mais escolhido era sobre a história 

de Viana, município do Espírito Santo, que continha muitas páginas que descreviam e 

narravam sobre Araçatiba. Ao nos aproximarmos de uma criança (Katarino), questionamos 

sobre a escolha do livro para a pesquisa escolar, e ela nos respondeu: 

Katarino: Não, eu vou levar este livro para mostrar aos meus colegas da escola um 

pouco da história de Araçatiba, porque eles não conhecem nada sobre o lugar onde 

moro. (Este menino estuda em uma escola particular em Campo Grande, 

Cariacica/ES). 

P: Você tem orgulho em falar da comunidade? 

Katarino: Eu tenho orgulho de morar e quero que meus colegas conheçam. 

P: O que seus colegas dizem, quando você fala que mora em Araçatiba? 

Katarino: Eles dizem que moro no fundão. (Disse isso rindo, e as outras crianças que 

estavam presentes também riram). 

P: Você gosta de morar aqui? Já morou em outro lugar? (Nesse momento todas as 

crianças que estavam presentes quiseram responder e disseram que ali era o melhor 

lugar para morar, porque é tranquilo, podem brincar livremente, não tem perigo de 

ladrão, de carro, todos são conhecidos, todos são parentes). Depois Katarino. 

respondeu: 

Katarino: Já morei três meses em Campo Grande, mas achei horrível, pois ficava 

trancado dentro de casa, achava tudo apertado, ficava andando da cozinha para a sala 

e chegava à grade que dava para a rua, mas não podia sair, porque minha mãe falava 

que era perigoso. Mas, graças a Deus, minha mãe resolveu voltar e eu estou feliz por 

morar aqui. Aqui a gente pode ser criança, brincar, ir à casa das pessoas, não tem 

perigo. Só ficou longe do colégio (12 anos, 30-5-2011). 

Dessa forma, identificamos e compreendemos que Katarino demonstra, por meio de sua fala, 

o desejo de retornar para a comunidade, o lugar do aconchego, da segurança, pois se sente 

vivendo em família, com os seus parentes e amigos. Há uma identificação com Araçatiba. Ali 

é seu território, um lugar marcado por relações sociais e simbolismo que fazem parte de sua 

constituição como criança sujeito. 
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Percebemos também em conversas com as demais crianças que, em Araçatiba, elas encontram 

“liberdade” para ser criança, brincar, correr, estar entre amigos, viver os conflitos. Em seus 

desenhos sobre a comunidade, elas mapeiam e definem alguns espaços de referências, 

marcantes para elas, como a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, a árvore mal-assombrada, o 

cemitério. Os simbolismos desses locais, por certo, somam-se aos elementos que constituem a 

identidade da comunidade. No desenho de Tiba (Figura 7), de Ana Beatriz (Figura 9) e de 

Ursinho (Figura 11), estão colocados alguns dos lugares importantes para elas na comunidade. 

Trazemos junto ao desenho, fotografias (Figuras 6,8 e 10) desses lugares, que eles fizeram 

questão de registrar. 

  Figura 6 – Igreja Nossa Senhora da Ajuda                                       Figura 7 – Desenho de Tiba (10 anos) 

                                 

A igreja foi o desenho que mais apareceu. Para as crianças, ela representa a história de 

Araçatiba, como relata uma delas: 

A igreja representa a história de Araçatiba. Sou de Araçatiba. Araçatiba representa a 

história do negro, eu sou negra e tenho muito orgulho de ser negra. Eu gosto muito 

da igreja, apesar de não ser católica, eu gosto dela porque ela representa Araçatiba, a 

sua história e o convívio das pessoas de Araçatiba (TIBA, 10 anos, 9-7-2011). 

A igreja representa um lugar de memória para as crianças, independentemente da religião, 

pois não é isso que está em questão. A partir desse lugar, aflora um passado que se torna 

presente para elas e que lhes possibilita experienciar sua história na história de seus ancestrais. 

Já a “árvore mal-assombrada” faz parte do imaginário das crianças, por ser uma história 

contada pelos mais velhos da comunidade a todas as crianças. Ela simboliza um marco, um 

limite para as crianças na estrada que sai da comunidade de Araçatiba. Cada criança tem uma 

versão dessa história. 



110 

 

A árvore é mal-assombrada porque um casal com pai, a mãe e o filho morreram e 

foram enterrados lá. À noite se escuta o choro da criança. Na árvore tem o cipó que a 

gente se balança (ANA BEATRIZ, 11 anos, 9-7-2011). 

 

Eles falaram que a mulher veio ganhar neném aqui, embaixo da árvore. Ai falaram 

que ela não conseguiu e morreu, ela e o filho dela. Acharam ela e não acharam o 

filho dela. Aí é por isso que o neném fica chorando o dia inteiro (URSINHO, 11 

anos, 4-6-2011). 

 

As minhas primas falaram bem assim que, quando elas passaram pela árvore era 

meia-noite, quando elas foram para Guarapari, elas falaram que ouviram alguém 

chorando (TATÁ, 09 anos, 4-6-2011). 

Ao mesmo tempo em que a árvore é um lugar do “medo”, as crianças a ressignificam e a 

transformam também em um lugar de brincadeira. Elas adoram se pendurar nos cipós dizendo 

que estão balançando nos cabelos da mãe, ou melhor, da mulher que ali está enterrada. Além 

de acrescentarem outros personagens conhecidos à história, como Saci Pererê e lobisomem. 

Figura 8 – Crianças brincando na “árvore-assombrada”             Figura 9 – Desenho de Ana Beatriz (11 anos) 

                                     

O cemitério, que fica ao lado da igreja, também é um lugar de memória, como lembra 

Ursinho: “Eu vou falar do cemitério, das mortas e dos mortos, do portão e do muro. Tem um 

monte de gente conhecida lá. A tia de Tiba, o avô de Ana Betriz, o pai de Thai e mais um 

monte” (9-7-2011). Sobre isso, Pollak (1992) nos indica que os monumentos aos mortos 

podem servir de base para uma relembrança e se constituem num lugar importante para a 

memória do grupo e, por conseguinte, da própria pessoa. Halbwachs (1988) também afirma 

que a memória coletiva se desenvolve num quadro espacial, isso porque o espaço é uma 

realidade que dura e conserva o passado no meio que nos rodeia, possibilitando, assim, a sua 

recuperação.   
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Figura 10 – Crianças em frente ao cemitério                           Figura 11 – Desenho de Ursinho (11 anos) 

                        

Nesse sentido, esses lugares são tanto para as crianças como para a comunidade objetos 

materiais que fazem recuperar o passado, a história. Trazem a possibilidade de falar de um 

passado que existe no presente, isto é, falar que ele existe na consciência do grupo 

(HALBWACHS, 1988). 

Recorremos a Halbwachs (1988) para entender como Araçatiba é para as crianças um lugar de 

memórias e histórias, um quadro onde se constituem sujeitos. O autor alerta para um processo 

que vai se construindo ao dizer que, 

A imagem do espaço que, em razão de sua estabilidade, dá-nos a ilusão de não 

mudar através do tempo e de encontrar o passado no presente; mas é assim que 

podemos definir a memória; e o espaço só é suficientemente estável para poder durar 

sem envelhecer, nem perder nenhuma de suas partes (HALBWACHS, 1988, p. 160). 

Procuramos saber das crianças, o que era para elas estarem presentes e participando dos 

conhecimentos e saberes da comunidade. Assim, em relação ao congo, disseram: 

Bater congo é muito legal, é a brincadeira mais legal é a do congo. É uma coisa 

especial (ARAÇAMIRIM, 8 anos, 20-8-2011).  

 

Eu já sei tocar casaca. Aprendi vendo e ouvindo tocar. Quando o congo começa a 

tocar eu sinto lá no fundo. Onde o congo vai tocar eu também vou (SOFIA, 10 anos, 

16-7-2011). 

Já Tiba, que não pode participar do congo devido à sua religião, diz que, quando ouve o 

congo, os tambores tocando alto, ela sente uma coisa que não sabe explicar de tão forte que é: 

“É incrível, toca profundamente lá no fundo e depois volta (coloca a mão na barriga e sobe até 

a boca tentando explicar o que sente” (TIBA, 10 anos 28-5-2011). 

Propusemos às crianças que fizessem uma roda de congo na Arca das Letras, e elas não 

esperaram nem terminarmos de falar, pularam de alegria. Mas fizeram uma solicitação que foi 
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prontamente atendida. Elas queriam que a roda fosse realizada em frente à igreja. A princípio, 

não havíamos entendido o porquê da escolha do local da roda de congo, já que sempre 

fazíamos as atividades na Arca das Letras. Porém, conversando com as crianças, elas nos 

contaram que as festividades do congo eram para São Benedito e aconteciam em frente à 

igreja. Entendemos, nas entrelinhas dessa fala, que não se pode fazer a roda de congo apenas 

por brincadeira. A roda tem um significado, construído por elas a partir das relações com os 

adultos nas práticas culturais. Como ilustrado nas Figuras 12 e 13, as crianças fizeram a roda 

de congo no pátio da igreja. 

Figura 12 – Crianças na roda de congo                                    Figura 13 – Crianças na roda de congo 

                  

A esse respeito, Brandão (1986) nos chama a atenção, quando diz que a cultura é uma 

possibilidade de unificação entre a ação e a representação. Assim percebemos que o congo 

para as crianças não é simplesmente uma apresentação; ele tem significado que foi construído 

através das relações. Visto dessa forma, “[...] a dimensão da cultura está nos sistemas ativos 

de codificação e significação que os fazem fazer o que fazem e serem o que são” 

(BRANDÃO, 1986, p. 101), e é por meio dos processos sociais de sua produção que podemos 

entendê-los. 

Assim, as crianças não estão apenas imitando os adultos quando participam das rodas de 

congo, mas estão significando e elaborando esse saber. O mesmo acontece com todas as 

práticas culturais desenvolvidas na comunidade. 

Procuramos saber também um pouco sobre as rezas e benzedeiras da comunidade com as 

crianças, pois havíamos escutado algumas histórias sobre elas em conversas informais com 

alguns moradores da comunidade e, como isso fazia parte das nossas memórias de infância, 

vamos conversar com elas. 
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Na conversa sobre esse assunto, Katarino (12 anos) nos relatou: 

Um dia eu estava com um machucado atrás da perna, aí minha mãe chamou ela, o 

nome dela é, eu não lembro muito bem, mais acho que é D. Maria, e ela me benzeu, 

aí o machucado foi sarando, por causa da reza (24-7-2011). 

Participando dessa mesma conversa estava Beatriz (10 anos) que nos diz que sabia uma reza 

que fazia junto com a avó no terreiro.
24

 Ela nos diz que benzia o terreiro junto com a avó e 

que falavam um tipo de reza bem assim:  

A estrela do céu que criou o Senhor afugentou a peste que a morte plantou. A 

primeira é mãe dos homens, essa mesma estrela que agora permite abrandai as 

outras estrelas, cuja guerras matam o povo com feridas e morte cruel. Oh, 

piedosíssima estrela-do-mar, livrai-nos da peste. Ouvi-nos, Senhora, já que vossos 

filhos nada vos pede e vos honra. Oh, Jesus, salvai-nos (BEATRIZ, 10 anos, 16-3- 

2012). 

Vale ressaltar que, antes de começar a falar a reza citada acima, ela saiu da roda para buscar 

uns ramos de mato verde, pois nos disse que se rezava com os ramos na mão. 

Oliveira, no “Ciclo de palestra” promovido pela Comissão de Estudos Afro-Brasileiros 

(Ceafro), da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (Seme), proferida no dia 27 de 

julho de 2011, ajuda-nos a refletir sobre essas questões, quando diz que é de fundamental 

importância o encontro de gerações com a questão cultural, pois só se percebe a transmissão 

cultural se as crianças estiverem presentes nesses lugares de cultura. Assim, o encontro de 

gerações é a principal fonte de encontro na questão cultural.  

Nesse sentido, Benjamin (2002) complementa nossas reflexões dizendo que não podemos 

considerar a criança como se constituindo numa ilha isolada, ao contrário, ela se constitui 

como parte do povo e da classe a qual pertence. Assim, a criança, estando inserida numa 

classe social, numa cultura e num espaço e tempo histórico, passamos a compartilhar com ela 

também o seu universo cultural manifestado em suas brincadeiras, em suas falas, em seus 

silêncios, em seu agir, nas importâncias e nas desimportâncias que atribui às coisas que a 

cerca.  

Em sintonia com essa proposta do filósofo Benjamin, seguimos “escavando e escutando as 

vozes”. Nesse caso, as crianças quilombolas, num movimento político de deixá-las falar de si 

em seus processos de significações e sentidos do mundo do qual fazem parte. 

                                                           
24

 Terreiro aqui é o quintal da casa onde moram. Segundo relato de Beatriz (10 anos), elas benzem o terreiro para 

tirar “mal olhado” e, assim, proteger a casa onde moram, os animais e as plantações.  
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4.3 SOBRE IMPORTÂNCIAS E DESIMPORTÂNCIAS  

A sensibilidade das palavras de Barros nos transporta para o encantamento que as crianças 

produziram e continuam a produzir em nós a partir do momento em que nos distanciamos de 

nosso modo adulto de vê-las e mergulhamos nos seus modos de ser, produzir, reproduzir, 

reinventar, significar e ressignificar o mundo ao seu redor. Assim trazemos um trecho de sua 

poesia para referenciar o que queremos dizer sobre importâncias e desimportâncias a partir da 

escuta das vozes das crianças, 

Falou mais: que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com 

balanças, nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa há de ser 

medida pelo encantamento que a coisa produza em nós (BARROS, 2009, s. p.). 

Nesta pesquisa, tivemos a oportunidade de ter a criança como referência e com ela partimos 

como “caçadores de achadouros de infância” (BARROS, 2009). Um trabalho árduo, 

complexo, ético, com muitas idas e vindas, mas, acima de tudo, encantador e prazeroso, pois 

nos permitiu conhecer outras crianças, as da comunidade quilombola de Araçatiba/ES. 

Nossos encontros eram aos sábados à tarde e, ao longo dos meses de março de 2011 a maio de 

2012, tivemos a oportunidade de conhecer a realidade e adentrar em um mundo de 

particularidades que é o universo infantil das crianças quilombolas. 

Percebemos que as importâncias que damos a muitas coisas desimportantes nos afastam do 

que realmente importa na vida, por exemplo, o sorriso considerado socialmente sincero de 

uma criança que, depois de sumir por semanas, retorna sorridente e com um abraço apertado 

nos diz: “Sumi porque não podia sorri para você, eu estava sem os meus dentes da frente” 

(ARAÇAMIRIM, 8 anos, 17-9-2011); ou simplesmente a fala de uma que diz: “Você vai 

brincar de tomar café comigo, tia?” (BIBILA, 3 anos, 27-8-2011).  

A roda de conversas dá início às atividades da Arca das Letras. Sentados no chão da sala ou 

na grama embaixo da frondosa mangueira, nós nos aconchegamos para o momento da escuta, 

das vozes serem proclamadas, dos saberes conhecidos, das aprendizagens e das “ensinagens” 

serem compartilhadas. Esse é o espaço e o tempo onde/quando importâncias são produzidas e 

partilhadas, decisões são dialogadas, problemas são solucionados ou mais problematizados, 

alegrias são multiplicadas e tristezas são divididas. Tudo tem importância. 
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A roda de conversas é para as crianças um espaço em que são ouvidas, respeitadas, além de 

ser um momento de troca de aprendizagem. Sobre isso elas nos dizem: 

É um momento da gente falar o que a gente sente (SOFIA, 10 anos, 12-11-2011). 

 

Senta na roda... que cada um vai falando sobre um pouco da sua vida‟ (THAI, 10 

anos, 15-3-2012). 

 

Eu gosto da roda de conversa que a gente conversa tudo que a gente gosta na Arca 

das Letras, e que a gente não gosta também, que a gente fala de tudo que fizemos no 

final de semana e que a gente aprende coisas, que a gente pode ser feliz. Ah, muita 

coisa boa eu aprendo, todos aprende (ANA BEATRIZ, 11 anos, 21-8-2011). 

 

A gente conversa sobre as coisas daqui e nossa, aprende a fazer tudo, fazer as coisas 

que deve fazer (ARAÇAMIRIM, 8 anos, 20-3-2012). 

É nesse momento que a oralidade ganha força na circularidade dos tempos e da cultura que se 

encontram nesse espaço. 

Em uma das rodas de conversa, um menino de 10 anos falou que gostaria de fazer uma 

pergunta, mas estava com vergonha, pois era coisa de adulto e não de criança. E acabou por 

nos perguntou como era estar apaixonado, pois achava que estava. Conversamos sobre isso e 

o Dandan (4 anos) disse: “Eu tenho um monte de namorada, mas elas não sabem, só quando 

eu crescer”. Ana, que também tem quatro anos, disse que namorava o primo. As outras 

crianças que estavam na roda diziam que isso não era coisa de criança e que elas só iam 

namorar quando crescessem. 

Esse assunto apareceu na roda, porque estávamos na véspera do Dia dos Namorados, e a 

mídia fazia questão de lembrar isso com suas propagandas que aguça uma das importâncias 

dos adultos e que, de certa forma, as crianças vivenciam em suas brincadeiras de faz de conta, 

como podemos observar em um dos momentos na Arca das Letras. 

Em uma brincadeira de faz de conta, na qual fomos autorizada pelas crianças a participar, 

Bibila (3 anos) e Ana (4 anos) brincavam de casinha com um bule e duas tacinhas feitas de 

casca de coco. Sentamos ao lado delas e pedimos um pouco de café. Elas nos olharam 

desconfiadas, mas nos deram o café, porém ficaram vigiando nossa reação, se iríamos mesmo 

tomar o café, chegando a perguntar: “Você vai tomar?”. E tomamos o café. 

Porém, só sentimos que realmente participávamos da brincadeira quando pedimos um 

biscoito, apontando para uma folha que estava perto do bule de café, e Ana nos disse que não 
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era biscoito, era bolo. Pedi um pedaço do bolo, ela deu e disse que não era pra deixar cair 

pedacinhos no chão. 

Ana era a mãe e preparava café e bolo para nos servir. De repente, Ana se vira em nossa 

direção e fala: “Você é meu homem”. A princípio, não entendemos e perguntamos o que tinha 

dito e ela repetiu: “Você é meu homem”. Virou-se para Mariquinha (adulta) que também 

brincava e disse: “É segredo”. Então perguntamos a ela por que era segredo e ela respondeu 

que não podia contar pra ninguém. 

A brincadeira continuou e só depois entendemos que, na brincadeira, nosso papel era o de pai, 

e a Ana era a mãe; Bibila e Mariquinha eram nossas filhas. Sobre as brincadeiras de 

dramatização de papéis, Corsaro (2009, p. 34) nos diz: 

A apropriação e o enriquecimento de modelos adultos pelas crianças se referem 

primariamente a status, poder e controle. Ao assumir papéis adultos, as crianças 

adquirem poder („são empoderadas‟). Elas utilizam a licença dramática da 

brincadeira imaginativa para projetar o futuro, a época em que terão poder e controle 

sobre si mesma e sobre os outro.    

Ana mora com a mãe e a avó. Sua mãe controla todos os seus passos, a ponto de ficar o tempo 

todo vigiando o que ela está fazendo. Esse controle é tão forte para Ana (4 anos), que ao 

perguntarmos a ela o que era ser criança, ela nos respondeu rapidamente: “É eu estar fora da 

minha mãe” (11-6-2011). Assim, assumir o papel de mãe é para ela experienciar outro lugar 

social que é o de quem detém o poder, lugar que não é o dela como criança. “[...] na 

brincadeira, a criança projeta-se nas atividades adultas de sua cultura e ensaia seus futuros 

papéis e valores” (VIGOTSKI, 2007, p. 162) e, nesse projetar, a criança elabora seus 

conflitos.  Para esse autor, o brinquedo é o principal meio de desenvolvimento cultural da 

criança. 

No que se refere ao brincar, Vigotski (2007, p. 157) salienta que, “[...] durante o brinquedo, as 

crianças dependem e, ao mesmo tempo, transformam imaginativamente os objetos 

socialmente produzidos e as formas de comportamento disponível no seu ambiente 

particular”. 

Nas brincadeiras coletivas ou individuais, tudo ganha vida ou sentido, e as crianças sabem das 

nossas dificuldades de mergulhar na brincadeira e deixar nossa imaginação fluir, dando vida e 

outros sentidos a objetos reais. Na ausência de uma bola, a garrafinha de pet serve para ser 

chutada e fazer gols; uma folha vira um pedaço de bolo; o morro gramado transforma-se um 



117 

 

enorme escorregador; uma árvore no caminho faz despertar a imaginação para várias histórias 

de assombração; uma música coreografada torna-se um grande espetáculo, um show; um 

pedaço de galho seco vira uma espada para lutar contra o inimigo; uma orelha de coelho feita 

de papel cartão transformava as crianças em coelhos que não param de pular pela casa. Tudo 

tem importância, e assim aprendemos com essas crianças e também com Barros (2009, s. p.) a 

“[...] darmos valor às coisas desimportantes”. 

Foi nos piqueniques que descobrimos que nossos corpos adultos eram diferentes dos corpos 

infantis, pois não conseguíamos acompanhar as brincadeiras de todos os tipos de piques que 

inventavam. O abaixa e levanta em busca de dormideiras para tocá-las e cantar em coral: 

“Dorme, dorme, dormideira, pra acordar segunda-feira” (cantiga popular). 

Nas brincadeiras de “morto e vivo”, às vezes caíamos morta de tanta dor nas pernas, mas as 

crianças nos incentivavam: “Vamos tia, você consegue!” (TIBA, 10 anos, 18-6-2011), ou 

“Corre mais, senão ela te pega!” (BEATRIZ, 10 anos, 18-6-2011) ou, ainda, “Vem, eu te 

ajudo!” (ARAÇAMIRIM, 8 anos, 18-6-2011). Percebendo nossas dificuldades, nunca 

apontavam para elas, mas, ao contrário, sempre nos instigavam a continuar. Eis aí um dos 

saberes que precisamos aprender com as crianças. 

As brincadeiras de pique são as preferidas das crianças, principalmente quando a família está 

presente, como nos diz Tiba: “Eu gosto de brincar de pique-bandeira, porque é legal, minhas 

tias brincam comigo. Minhas tias amam pique-bandeira. Junta até minha mãe” (10 anos, 12-

11-2011). 

Na fala de Ana Beatriz, uma das crianças, sobre as brincadeiras, o adulto também está 

presente, e ela gosta dessa presença: “Brincar é se divertir com os amigos e com a família 

também. É legal, esconder, correr, pular corda e pique-esconde” (11 anos, 6-8-2011). 

Ana Beatriz acrescenta: “Igual ontem. A gente tava, tava eu, fulano, cicrano, o meu padrasto, 

tudo brincando na rua de bola. Ficamos um tempão lá brincando de noite, e depois eu fui para 

casa, cheguei em casa tarde” (11 anos, 11-6-2011). 

As brincadeiras também são uma forma de se conhecer o passado da comunidade que os mais 

velhos fazem questão de ensinar às crianças, e elas valorizam essas aprendizagens. A esse 

respeito Spindola (2008, p. 49), em seu estudo sobre a cultura da criança quilombola, relata, 
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A importância de resgatar a cultura do passado e registrar as que fazem parte do 

presente, como os folguedos, as brincadeiras, os brinquedos, os jogos, as danças, as 

músicas, para que as crianças não percam contato com a infância de seus pais e avós 

e da sua própria, e para que não percam a referência sobre os modos de brincar, uma 

vez que são referência da humanidade.  

Beatriz nos diz: “Tem brincadeiras de antigamente que a gente não conhecia, aí os avós falam 

pra gente, tipo berlinda, essas coisas assim. Brincadeiras, muitas brincadeiras” (10 anos, 7-3-

2012). 

Em uma das rodas de conversas, as crianças chegaram falando que brincaram muito na escola. 

Era a semana da cultura e gostaram muito de aprender a brincar de Pai Francisco. A Beatriz 

foi quem explicou a brincadeira para nós dizendo: “É a pessoa tá lá na frente, aí tudo dá as 

mãos. Aí vai cantando, aí vem um todo se mexendo [ao mesmo tempo em que fala, ela se 

mexe mostrando o que é para fazer]” (BEATRIZ, 10 anos, 20-8-2011). Pedimos que nos 

ensinasse a música de Pai Francisco e, nesse momento, todas as crianças começaram a cantar: 

“Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, tanranranranran”. Param de cantar e dizem 

que esqueceram o restante e começam a rir, então nós continuamos a música: “Vem de lá seu 

delegado, que Pai Francisco fugiu da prisão [nesse momento todos voltam a cantar], como ele 

vem todo requebrado parece um boneco desengonçado”. Todos se levantam da roda e vamos 

brincar de Pai Francisco. 

A princípio, as crianças menores observam a brincadeira, mas já incluídas nela de certa forma, 

pois, logo em seguida, já estão repetindo os gestos e a música. É interessante destacar aqui a 

maneira como as crianças aprendem umas com as outras as brincadeiras. Enquanto umas 

brincam, as que não conhecem ou dominam ainda a brincadeira ficam observando o que as 

outras fazem e, quando já se acham “prontas” para participar, entram na brincadeira. Elas 

aprendem silenciosamente, vivenciando a brincadeira, experimentando-a. Podemos observar 

isso nas fotografias das crianças brincando e outras em volta também participando/junto por 

meio da observação (Figura 14 e 15).  
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Figura 14 – Brincadeira de faz de conta                                        Figura 15 – Brincadeira do jogo de botões 

                             

Em uma brincadeira denominada de queimada, também vivenciamos isso com as crianças. Ao 

escolherem os integrantes que iriam formar cada time, depararam-se com uma das crianças 

menores que queria participar. As lideranças de cada time resolveram a situação dizendo que 

ela seria “café com leite”, ou seja, ela estaria incluída, porém não de maneira autônoma como 

as outras que dominavam o jogo. 

Ser “café com leite” faz parte da aprendizagem das crianças nas brincadeiras. Com a 

experiência e o tempo, elas também passarão a dominar os conhecimentos e habilidades 

necessárias para deixar de ser “café com leite”. 

A brincadeira faz parte do universo infantil, porém não é exclusiva dele e, em Araçatiba, as 

crianças brincam muito. Mesmo nas atividades domésticas que realizam, elas veem um lado 

lúdico e buscam uma forma de torná-las prazerosas, como fala Beatriz: “É legal fazer serviço 

dentro de casa. A gente pode cantar, imaginar que está brincando de casinha” (BEATRIZ, 10 

anos, 15-8-2011). 

Katarino tem 12 anos e cuida da irmã Bibila de três anos enquanto seus pais trabalham. Bibila 

não larga o irmão por nada. Certa vez, brincávamos de Galina do vizinho. Ele corria com a 

irmã no colo, já que ela não ficava sentada sem ele por perto. 

Muitas crianças que participam da Arca das Letras cuidam dos irmãos mais novos e esse 

cuidar não é um fardo para elas. Falam com tranquilidade sobre isso, dizendo que é divertido. 

Isso faz parte do cotidiano da comunidade. É considerado um aprendizado importante que os 

adultos passam para as crianças e que elas significam e ressignificam pelo seu modo de agir.  

Nosso intuito na pesquisa não é mapear as brincadeiras, mas buscar encontrar nelas e a partir 

delas as relações sociais que elas proporcionam às crianças, pois, independentemente do lugar 
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onde se encontram, elas brincam, cada uma do jeito que lhe é possível, mas o que percebemos 

em Araçatiba é uma maior convivência entre os pares e os adultos. Ainda existe um espaço e 

um tempo disponíveis para eles. O estar junto é o que interessa, pois a brincadeira representa 

um encontro possível e está para além das questões etnicorraciais, geracionais e das 

diferenças religiosas.  Nessa comunidade, brincar tem uma importância para as crianças, mas 

também para os adultos. 

Outra importância para as crianças é o encontro com adultos e os idosos da comunidade para 

ouvir suas histórias. Esses idosos são conhecidos como “Memória Viva”.
25

 São cinco idosos 

que contam histórias diversas sobre a comunidade e seus antigos moradores, sobre os 

antepassados e sua genealogia, sobre assombrações, sobre a igreja, os escravizados e muitas 

outras histórias de vida. 

Em visita a casa de Griot para ouvirmos um pouco de suas histórias, fomos recebidos com um 

belo e aconchegante sorriso. As crianças queriam que ela contasse histórias de escravizados, 

do cemitério, da igreja, da comunidade, cada um escolhia uma, mas ela falou que não queria 

contar essas histórias, então disse que iria contar uma que ouvia de sua madrinha, história de 

dormir. 

Ela nos disse que ouvia muitas histórias de sua mãe, madrinha, avó e avô, tias, e resolveu 

contar a história do “Macaco e do coelho”. As crianças ouviam tudo sem fazer nenhum 

barulho. Prestavam atenção em tudo, e os olhos brilhavam. 

Mas não eram apenas as crianças que davam importância a esse momento. Fizemos uma 

viagem no tempo, regressando à época em que também ouvíamos histórias para dormir. E foi 

ouvindo as histórias dos mais velhos que aprendemos a valorizar seus ensinamentos e, 

principalmente, a ouvi-los. 

Quando íamos para o “Jardim de Infância Cinderela”, com meu avô, cortávamos caminho por 

um grande quintal atravessado por belas mangueiras, e ele ia contando histórias de quando ele 

era pequeno, na fazenda onde morava, eram histórias de vida e sabedoria. 

Nesse encontro com Griot, voltamos e fizemos um retorno no tempo, chegamos nesse 

caminho para a escola e pudemos até sentir o frescor do vento e o cheiro das mangueiras em 
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 O Memória Viva é um grupo de idosos responsável por contar a história da comunidade. 
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flor, e até a risada do avô chegou aos nossos ouvidos. Assim como as crianças, queríamos 

ficar ali ouvindo suas histórias e suas risadas leves que nos convidavam a sorrir também. 

Em outra visita, levamos as crianças até a casa de Benedito, outro integrante do grupo de 

contadores de histórias e memórias da comunidade. Fomos recebidos por ele num quintal 

muito aconchegante, à sombra de árvores que dão um toque especial ao lugar. Há um lugar 

coberto com telhas onde fica o fogão à lenha, uma mesa e um banco comprido para prosear. A 

Figura 16 mostra esse momento de diálogo intergeracional rico em aprendizagens. 

                                                   Figura 16 – Encontro na casa de  Benedito 

 

A Mariquinha falou um pouco sobre Benedito e sobre a importância da contação de história 

pelos mais velhos para as crianças como forma de não se esquecerem dessas memórias que 

vêm de várias gerações. Disse que iríamos ouvir algumas histórias que a mãe lhe contava, e 

que agora ele contava para os filhos, os netos e quem quisesse ouvir. 

As crianças se sentaram ao redor do senhor Benedito, e ele contou histórias de assombração, 

de lobisomem, de maldição, de baú de tesouro enterrado que algumas pessoas haviam 

encontrado na região. 

O que nos chamou a atenção foi a maneira como as histórias eram contadas. Ele realmente 

acredita no que diz e muitas vezes se colocava como personagem da história, como se 

presenciasse o fato narrado. Algumas histórias também eram confirmadas pela Mariquinha. 

Nos encontros das crianças com Griot, Benedito e outros integrantes do grupo de contadores 

de histórias da comunidade, o Memória Viva, conhecemos algumas histórias de assombração 

que, segundo os contadores de histórias, eram verdadeiras, pois tinham ouvido essas histórias 

de seus pais ou eles tinham presenciado o fato relatado. Quando Benedito narra a história do 
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pote de ouro enterrado, ele nos diz que seu irmão havia sonhado com o lugar onde o pote 

estava enterrado durante três noites e que juntaram umas três pessoas e foram até lá 

desenterrá-lo, porém coisas assombrosas aconteceram, como uma ventania que surgiu de 

repente chegando a envergar árvores e uma sombra horrível apareceu e eles não conseguiram 

identificar de quem era, então, com medo, eles desistiram de achar o pote de ouro.  Benedito 

dizia: “Isso aconteceu mesmo, eu vi, eu estava lá” (20-8-2011). E acrescenta o nome de 

pessoas vizinhas que ficaram ricas porque enfrentaram o medo e acharam o pote com moedas 

de ouro que trocaram por dinheiro. As crianças estavam atentas a cada detalhe de suas 

histórias. 

Quando perguntamos a Benedito se conhecia histórias de lobisomem, foi logo dizendo:  

É minha mãe me contava que essa coisa de lobisomem que teve uma vez que tava 

viajando, andando na estrada aí tinha um compadre que era lobisomem, aí quando 

chega num lugar assim, que naquele tempo era tudo muito escuro, não tinha esse 

negócio de energia. Era só escuro mesmo. Então, quando ela chega num lugar, vem 

aquele homem virando num porco, que vinha pro lado dela, que vinha medonho, 

roncando e virando porco. Aí ela pensou, ali é um lobisomem. Ela já sabia porque 

naquele tempo existia muito. [...] e eu acredito que ainda existe, se existia 

antigamente, ainda existe hoje lobisomem (20-8-2011). 

Na roda de conversa com as crianças, ao perguntarmos se acreditavam na existência de 

lobisomem, elas foram enfáticas em dizerem que acreditavam, sim. Algumas diziam que 

conheciam pessoas que viravam lobisomem. Isso nos fez retornar ao nosso primeiro encontro 

com as crianças, quando nos contaram várias histórias de assombração relacionadas com a 

comunidade. 

As crianças nem piscavam de tão envolvidas pelas histórias. Analisando os videogravações, 

pudemos perceber isso. Elas demonstravam êxtase, interesse, curiosidade, medo e 

credibilidade pelo que ouviam e, pelos depoimentos após a visita, as falas eram de que 

também acreditavam que lobisomem existe. Observamos que, nesses momentos, havia uma 

demonstração de respeito e admiração pelos mais velhos, parando para ouvi-los e valorizando 

seus conhecimentos.  

Entendemos que contar e ouvir histórias faz parte da tradição dos povos africanos e indígenas, 

como meio de divulgação e apropriação de cultura. Na comunidade em que a pesquisa foi 

realizada essa prática permanece viva. 
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Como nos fala Oliveira (2001), essas crianças são herdeiras da sabedoria dos mais velhos, 

recebem os bens materiais e imateriais e têm a função de repassar aos outros da comunidade. 

Sobre isso Tiba diz: “Eu quero ser igual a vocês aqui, vocês recontam a história de Araçatiba 

para nós pra, quando nós crescermos, nós também recontar para outras crianças” (7-3-2012).  

Tivemos a oportunidade de participar de alguns momentos em que os adultos contavam 

histórias para as crianças nos lugares das memórias. Podemos observar, na fotografia (Figura 

17), Mariquinha, que, em passeio com as crianças pela comunidade, levou-as a casa onde 

morou Mãe Petronilha. Falou sobre o quitungo, ou a casa de farinha, que funcionava ali e que 

ele era comunitário, pois Mãe Petronilha abria as portas para quem precisasse usá-lo. 

Aproveitou também para falar sobre o parentesco das crianças a partir da genealogia de Mãe 

Petronilha, e explicou que ali era o lugar de onde se preparavam para as rodas de congo. Tudo 

era feito ali, as vestimentas, a composição das músicas, os ensaios. E, assim, as crianças estão 

se apropriando da cultura desse lugar em que vivem suas experiências. 

                                       Figura 17 – Visita a antiga casa de Mãe Petronilha 

 

Um acontecimento que nos inquietou e possibilitou refletir sobre o que pode obstaculizar o 

processo de constituição da identidade refere-se à questão religiosa. Na II Mostra Cultural da 

Comunidade, evento realizado no mês de novembro, a abertura contaria com o encontro entre 

um idoso do Memória Viva e uma criança que participa da Arca das Letras para contar 

histórias sobre Araçatiba. 

Conversamos com Tiba (10 anos) sobre isso e ela ficou muito feliz com o convite. Sua 

resposta foi imediata, dizendo que seria a coisa mais importante para ela, contar a História de 

Araçatiba, pois 
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Araçatiba tem muita história e as pessoas estão lutando. Toda comunidade está 

lutando para que ela seja lembrada. Um dia eu quero também ser lembrada por fazer 

parte dessa história. Eu vejo a comunidade de Araçatiba como se fosse uma história, 

tipo assim, uma história que ninguém nunca vai esquecer (12-11-2011). 

Mas o grande sonho de Tiba de contar a história de sua comunidade foi interrompido pela 

doutrina de sua religião que nega as raízes da população africana. A importância que Tiba dá 

à sua origem tornou-se desimportante para outros. 

A esse respeito Tiba nos fala que tinha ficado extremamente triste por não participar, mas não 

poderia desobedecer, ir contra o que prega sua religião, e, para que sua mãe não ficasse com a 

consciência pesada, ela não iria participar da festa.  

4.4 “DESFAZER O “NORMAL” HÁ DE SER UMA NORMA” 
26

 

Retornamos ao Capítulo II para ressaltar as tramas e os dramas que permeiam a constituição 

do ser negro na história dessa população, na tentativa de analisar os sentidos que as crianças 

negras da comunidade de Araçatiba estão produzindo sobre si, envoltas nas práticas culturais 

desenvolvidas na e pela comunidade a partir do fortalecimento da sua identidade étnica. 

Percebemos, em alguns momentos da pesquisa, que as crianças, principalmente quando falam 

em suas individualidades, apresentam alguns dos sentidos de inferiorização do ser negro que 

foi construído histórico e socialmente no percurso dessa população e que continuam afetando 

esses sujeitos. Tal fato as leva, muitas vezes, a negar sua identidade ou, simplesmente, tentam 

invisibilizá-la pelo poder potente da ideologia do branqueamento que ainda insiste em 

funcionar como poder ideológico de negação da identidade negra. 

André (2008, p. 245-246) faz uma síntese desse percurso, indicando como isso afetou e afeta 

a constituição da subjetividade do negro brasileiro, quando diz: 

O cerne da „problemática‟ dos afro-brasileiros se encontra na ideologia do 

branqueamento e no tornar-se invisível frente à sociedade em geral. As 

consequências psicológicas desta racialização são as marcas negativas no processo 

de subjetivação dos afro-brasileiros, as quais apresentam repercussões/reverberações 

para as gerações atuais, pois à medida que foram ocorrendo vivências de violências, 

humilhação social, xingamentos, apelidos, ameaças, as desqualificações, 

repetidamente, em diversos locais de (des) encontros de negros e não negros, e tais 

acontecimentos foram sendo sustentados pelo mito da democracia racial, pelo mito 

de que o Brasil seria o paraíso racial, formando um imaginário social baseado nas 

premissas da eugenia, do darwinismo social, dando o entendimento de que somente 

os brancos teriam o potencial intelectual e psicológico para a evolução, para 
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progredir e o negro deveria ser extinto porque jamais alcançaria o patamar deste 

outro.  

Esse foi o legado histórico que ficou de herança de um passado marcado pelo período 

escravagista, de hostilidades, tensões, dominações e inferiorizações, transmitidas de geração a 

geração. Fazer esse resgate foi importante para entendermos a partir de quais lugares os fios 

dessa história começam a ser tecidos até chegarem aos dias de hoje. 

Segundo Vigotski (2007, p. 75), é por meio de “[...] um estudo objetivo de toda a história de 

uma reação, que podemos obter uma explicação integrada das suas manifestações internas e 

de superfície”. 

Para discutir e problematizar o que encontramos durante a pesquisa e também confrontarmos 

com os estudos sobre o tema, apresentaremos, a seguir, recortes que elegemos como 

relevantes de como as crianças têm produzido sua subjetividade individual e coletiva. 

Didaticamente, optamos por chamar tais recortes de cenas ou momentos, de acordo com o 

contexto em que foram produzidos. 

No contexto da Oficina de Identidade, duas cenas chamaram nossa atenção no que diz 

respeito à forma como as crianças estão lidando com a constituição de suas subjetividades, 

levando em consideração uma educação que é local, mas que também está imbricada no 

global. Uma “educação envenenada” 
27

 por práticas preconceituosas e discriminatórias, 

quando se trata da população negra. 

Nesse sentido, vivenciamos com as crianças, em uma Oficina de Identidade, momentos 

doloridos, sofríveis de construção das suas subjetividades e autoafirmação como crianças 

negras. Porém, vale ressaltar que esse foi um momento específico em que elas falaram sobre 

essa negação da identidade negra e se mostraram com baixa-estima. Essa cena gerou surpresa 

em Mariquinha e Léa que acompanhavam a atividade, pois, para elas, as crianças não tinham 

nenhum problema em serem negras e se autoafirmarem como negras. Isso porque, nos demais 

encontros, as crianças se mostram com a autoimagem bem positiva de si e fazem questão de 

afirmar sua identidade como negras, quilombolas, descendentes de escravizados.  

Em relação a essa questão em específico, Leite (2009, p. 158) ressalta: 
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 Essa educação envenenada está relacionada com o que Munanga (2008) nos diz que, mesmo sem o complexo 

de culpa, “[...] não podemos esquecer que somos produtos de uma educação eurocêntrica e que podemos, em 

decorrência desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade” 

(MUNANGA, 2008, p. 11). 
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Entender essa „teia de significados‟ (GEERTZ, 1989) não é fácil, pois estamos 

lidando com os processos contraditórios que estão presentes na formação identitária 

dessas crianças quilombolas. Ao mesmo tempo em que assumem sua negritude, a 

negam por se acharem „feio‟. 

Num primeiro momento dessa oficina, as crianças teriam que se olhar no espelho e dizer o 

que estavam vendo, se gostavam do que viam, por que gostavam, se não gostavam, do que e 

por que não gostavam. No decorrer de nossas observações, ficou visível a dificuldade de 

grande parte das crianças de se olharem no espelho e falar de si, de sua imagem.  

Nesse sentido, trazemos a voz de Ursinho (11 anos) que, ao pegar o espelho, olha rapidamente 

e diz: “Vai rachar tudo, eu não gosto de me vê não. Eu não gosto de me ver no espelho. Sou 

feio, eu não gosto” (17-9-2011).  Sua voz muda e seus olhos ficam cheios de lágrimas.  

João (7 anos) também nos mostra essa dificuldade de se olhar, quando, segurando o espelho, 

ele se olha, passa a mão nos olhos e diz que gosta mais ou menos do que vê, porém sua 

fisionomia se entristece. 

No grupo de crianças que participaram da oficina, uma delas não se olhou no espelho. Sempre 

que chegava sua vez, ela mudava de lugar e, por fim, saiu da roda.  Essa mesma criança 

também não se deixa fotografar quando estamos tirando fotos das atividades de grupo, porém, 

quando deixamos a câmera fotográfica com elas, elas fazem pose e sorriem.  

Nas vozes das crianças, aparecem claramente essas imagens e ideias negativas que marcam as 

suas características corporais e que são internalizadas como atributos do não belo e que, de 

certa maneira, interferem no processo de construção da autoimagem dessas crianças negras.  

Em consonância com a produção coletiva e negativa do negro, Santos (2005), em seu livro “A 

invenção do ser negro”, traça um percurso das ideias responsáveis pela naturalização da 

inferioridade dos negros e sua influência sobre a ideologia racista. A autora salienta que “[...] 

a imagem do negro foi privada, gradativamente, de todos os signos de beleza estética, moral e 

material” (SANTOS, 2005, p. 166).  

Em relação à cor negra, Santos (2005) acrescenta que ela está associada, na cultura ocidental, 

a um sentimento ambíguo que vai do exótico a uma sensação de medo ou horror. Assim, 

diante desses sentimentos que atravessam a história da população negra, as crianças são 

afetadas por essas marcas que se inscrevem no corpo e transfiguram sua autoimagem. 
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 Um momento inesperado nesse dia da oficina foi a visita, na Arca das Letras, de uma criança 

que mora na comunidade há uns quatro anos e que, geralmente, não participa das atividades 

desenvolvidas ali. Ele chegou e sentou-se na roda para participar da Oficina. Explicamos o 

que estava acontecendo e ele quis fazer parte do grupo. Essa criança tem dez anos, é branca, 

tem cabelos lisos, loiros e olhos verdes. 

Esse menino foi o único na roda que pegou o espelho com vontade e se olhou, sorridente, e 

disse que adorava o que via, porque ele era bonito, seu cabelo era bonito e seus olhos 

chamavam a atenção.  

Para entendermos esse comportamento apresentado pelas crianças, tanto pelas crianças negras 

como pela criança branca, encontramos explicação em Silva (2001, p. 77) que nos diz: 

O racismo acentua atributos positivo do grupo que se acha superior e atributos 

negativos do que é inferiorizado, retira a humanidade do grupo racial em posição de 

inferioridade, transforma as diferenças em desigualdades. 

A imagem refletida no espelho é de um estranho, é um outro que eu não quero ser, pois reflete 

aquilo que o outro rejeita em mim, e como me constituo no olhar do outro, eu não me aceito. 

Acerca disso, Barbosa (2011) acrescenta que a forma como vemos, sentimos nosso corpo vem 

da relação com o outro, pois é esse outro quem dá forma ao meu corpo, usando para isso 

categorias éticas, estéticas e cognitivas. 

A respeito da importância da referência do outro na constituição identitária, Pollak (1992, p. 

204) ressalta: 

A presença do Outro na construção da identidade social é fundamental, visto que 

ninguém constrói uma auto-imagem isenta de mudança, de negociações, de 

transformação em função do outro. Assim, a construção da identidade é um 

fenômeno que se traduz em referência aos outros, em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da 

negociação direta com os outros. 

Dessa maneira, concordamos que os estereótipos afetam as relações interpessoais, como a 

propagação de práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias e de igual forma afeta as 

relações intrapessoais, dificultando a convivência e a aceitação de si na vivência do social, 

bem como a construção da identidade. 

Para algumas crianças negras, ser chamada de negro, preto por outras crianças e/ou adultos 

passa a significar um xingamento, pois, em várias situações sociais, essa palavra está 
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associada a expressões de caráter depreciativo, preconceituoso e discriminatório, em relação à 

população negra. As vozes de Tiba e Sofia ilustram essa situação: 

Teve um dia que eu fui dormi na casa da minha amiga e eu levei meu primo pra lá. 

Meu primo, ele é muito fechado, calado. Meu primo foi dormir comigo na casa da 

minha amiga. Quando ele chegou lá, aí um menino chegou lá e começou a chamar a 

gente de negro, que a gente são preto, que a gente era uma vergonha (TIBA, 10 

anos, 12-11-2011). 

 

Lá na escola, um dia, no primeiro ano, quando eu cheguei lá, eles falaram, eu ouvi 

eles falando bem assim, as crianças falando que eu sou toda preta, falaram bem 

assim, e eu não gosto de ser chamada de preta, não (SOFIA, 10 anos, 12-11-2011). 

Ao ser questionada sobre o porquê não gostava de ser chamada de preta, o que o preto 

significava para ela, Sofia (10 anos) diz: “Eu não gosto de preto porque parece que eu sou 

carvão”.  

Percebemos, nas falas das crianças, como a palavra preto(a) está impregnada de adjetivos e 

sentidos negativos e, dependendo do contexto e do tom em que é pronunciada e ouvida, ela se 

torna ofensa para quem a ouve. Porém, não foram as crianças que produziram esses 

significados e sentidos para essa e tantas outras palavras que são utilizadas como xingamentos 

ou para inferiorizar o sujeito negro. Esses sentidos foram construídos no processo histórico e 

cultural de colonização, como forma de depreciação da ação do outro. Todo esse processo de 

racialização a que as crianças são submetidas tende a reproduzir esses arquétipos 

estigmatizantes e excludentes. 

Ao procurarmos no Dicionário Aurélio on-line de Língua Portuguesa o significado da palavra 

preto, encontramos os seguintes adjetivos: perigoso, arriscado, ausência de todas as cores (em 

oposição ao branco que é a reunião de todas), escuro, sombrio, triste, infeliz, fúnebre, mofino 

(avarento, de  mau gênio), nefando (torpe, execrável, contrário à Natureza), entre outros que, 

como esses, nos trazem certa repugnância. 

A esse respeito, Ramos (1995, p. 241) já falava décadas atrás: 

[...] num país como o Brasil, colonizado por europeus, os valores mais prestigiados 

e, portanto, aceitos, são os do colonizador. Entre esses valores está o da brancura 

como símbolo do excelso, do sublime, do belo. Deus é concebido branco e em 

branco são pensadas todas as perfeições. Na cor negra, ao contrário, está investida 

uma carga milenar de significados pejorativos. Em termos negros pensam-se todas 

as imperfeições. São infinitas as sugestões, nas mais sutis modalidades, que 

trabalham a consciência e a inconsciência do homem, desde a infância, no sentido de 

considerar, negativamente, a cor negra. 
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Se prestarmos atenção às falas cotidianas e refinarmos nossos ouvidos contra os preconceitos 

que carregamos, poderemos escutar e compreender a quantidade de expressões que são usadas 

por nós e que inculcam no imaginário social a reserva, a depreciação contra a cor negra: 

destino negro, lista negra, passado negro, a coisa está negra, câmbio negro, entre outros 

ditos em que a expressão negro aparece como algo ruim, feio, negativo. Isso está, de certa 

forma, tão naturalizado, que, mesmo pessoas atentas às questões raciais, são surpreendidas 

usando tais expressões.  

Ainda em relação ao uso de expressões discriminatórias, temos as relacionadas com a cor da 

pele e do caráter, usadas como xingamentos e gozações. Podemos apreender na voz de André, 

[...] eu briguei com ela porque ela estava me chamando de macaco, e eu não sou macaco não 

(11 anos 2-7-2011). 

Palavras como macaco, tiziu, carvão, saci, filho(a) do capeta, crioulo, tição, negão, entre 

outras que são comumente usadas para desqualificar o outro, acabam por dificultar as relações 

sociais e a construção da autoimagem da criança. Essas expressões são internalizadas de 

diferentes formas pelas crianças, em especial as crianças negras, pois trazem um significado 

histórico e social construído em um contexto de discriminação e, no caso brasileiro, em um 

contexto onde o mito da democracia racial impera. 

Para além do significado, está o sentido que é construído na relação entre os sujeitos e tem um 

“tom” diferenciado para quem fala e para quem ouve, ou seja, “[...] a entonação facilita uma 

compreensão diferenciada das palavras” (VIGOTSKI, 2000, p. 454). 

Vigotski (2008) nos alerta que a criança não inventa o significado das palavras, esse é 

mediado pelo outro e que é no contexto das interlocuções com esse outro de seu meio 

sociocultural que as significações das palavras se produzem, na tensão entre o significado e o 

sentido, e esse sentido a palavra só adquire no contexto, pois “[...] só podemos reagir a uma 

palavra valorada porque percebemos e sentimos o mundo com base nos conceitos 

culturalmente construídos” (BARBOSA, 2011, p. 23). 

A propagação da inferiorização da população negra ao longo da história ocorreu por meio de 

inúmeros instrumentos culturais. A linguagem se constitui numa dessas ferramentas potentes 

para a humanização ou desumanização do indivíduo em seu meio. 
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Como instrumento de comunicação, a linguagem tem marcado e organizado a evolução 

cultural. Também acreditamos que ela pode potencializar a internalização de outras práticas 

culturais que oportunizarão às crianças negras da comunidade quilombola de Araçatiba/ES 

elaborarem e construírem uma imagem positiva de si, da sua história e da sua cultura. 

No que diz respeito à questão do ver, do olhar a si mesmo através do espelho, Barbosa (2011, 

p. 15) ressalta: 

A imagem que temos de nós mesmos não existe fora da ação criativa daqueles que 

nos contemplam externamente. A visão do outro nos engloba de um modo que nós 

não dominamos [...]. Mesmo com a ajuda do espelho, temos acesso somente a uma 

parte daquilo que compõe o todo de nosso corpo. O exterior é o corpo do outro. Nele 

é que miramos para pensarmos e compormos uma imagem do nosso próprio corpo. 

Esse corpo exterior só pode ser vivido como algo interior, como uma internalização 

daquilo que é dado pelo outro em razão de suas ações de acabamento. 

Dessa forma, a maneira como sentimos esse corpo ao olharmos para ele vem da relação com o 

outro nas interações estabelecidas e que são atravessadas pelas significações, sentidos, valores 

e emoções que circulam o meio social em que estamos inseridos. 

No segundo momento da Oficina de Identidade, as crianças teriam que escolher uma imagem 

de pessoa que se parecesse com elas ou uma com quem elas se identificassem. 

As fotografias-imagens apresentadas foram recortadas de revistas diversas que circulam entre 

os jovens e adultos, e nossa maior dificuldade foi encontrar nelas fotografias de pessoas 

negras, homens e mulheres, mas encontramos algumas de modelos, atrizes e atores famosos, 

alguns cantores e jogadores de futebol. Ao classificar essa busca por gênero, observamos que 

encontrar imagens de jovens negros foi ainda mais difícil do que de jovens negras.  No 

entanto, ao mesmo tempo em que é difícil encontrar negros em posição de prestígio e status 

social, em razão de vários processos de despotencialização do negro como já destacamos, é 

bastante comum encontrá-los nas páginas policiais de jornais, com requinte de estereotipação, 

banalização e crueldade. 

Com as crianças sentadas na roda, começamos a colocar as figuras no chão para que cada uma 

escolhesse a sua. Por coincidência ou não, as primeiras fotografias que foram expostas eram 

todas de pessoas negras e nenhuma criança esboçava sinal de estar se identificando com elas. 

Elas permaneciam quietas, esperando a próxima foto a ser colocada. 
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Mas, quando apareceu a fotografia de uma atriz branca, cabelos loiros, lisos e longos que atua 

em uma novela para adolescentes, foi um verdadeiro alvoroço. Todas as meninas queriam 

pegar aquela fotografia dizendo que eram elas. E foi assim com todas as outras fotografias de 

pessoas brancas, tanto para as meninas quanto para os meninos. 

Nesse processo, apenas um dos meninos pegou uma fotografia de pessoa negra, que foi 

Ursinho (11 anos) e, ao ser questionado por que escolheu aquela fotografia, disse que a pessoa 

tinha a mesma posição que ele no time de futebol, era goleiro. Assim, a escolha, a princípio, 

não foi pela identificação fenotípica, étnica, mas pelo esporte. 

Podemos inferir também que as escolhas não foram feitas levando em consideração que 

algumas das pessoas brancas escolhidas fossem atrizes conhecidas e famosas, pois as pessoas 

negras que apareceram nas fotografias também eram atrizes e bem conhecidas. O que 

percebemos aqui é que, mesmo de forma velada, é a questão das características fenotípicas e 

étnicas que se destaca e não o status social. 

Os dois momentos destacados da Oficina de Identidade nos trouxeram alguns elementos 

importantes para pensarmos a questão da constituição identitária da criança negra e a 

produção de sentidos imbricados neste processo: o espelho, a fotografia e a linguagem 

expressa de forma bem variada. 

A imagem da criança refletida no espelho não é meramente o reflexo de si, objeto, mas uma  

associação da imagem que ela tem si e a imagem que os outros têm dela. Uma imagem que 

olha e que questiona a partir de valores da nossa cultura sobre o que é belo ou não de se vê. 

Ao reler nossas transcrições e anotações feitas no diário de campo sobre esse momento, 

vieram as lembranças do espelho usado pela Madrasta da Branca de Neve.
28

 A madrasta da 

princesa, ao se olhar no espelho mágico, não queria ver sua imagem refletida; ela queria uma 

resposta para saber se ela era a mais bonita do reino. O que a interessava a ela no espelho não 

era sua imagem, mas o que sua imagem representava para o outro. A resposta do espelho para 

a madrasta é a mesma ouvida e lida pelas crianças negras: “Não, você não é a mais bonita”. 

Com isso, exclui-se o que não faz parte dos padrões estéticos de beleza de Branca de Neve, 

em que até o nome da personagem traz a marca privilegiada do belo, branca como a neve. 

                                                           
28

 Conto de fadas originário da tradição oral alemã, que foi compilado e publicado pelos Irmãos Grimm. 

(Disponível em: <www.hieroplant.com.br>). 
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Nesse sentido, Gusmão (1999, p. 42) nos alerta: 

A cultura e a alteridade revelam muitas linguagens presentes no social, mas que se 

fazem invisíveis aos olhos e ouvidos, dado que nossa percepção encontra-se cativa 

de nosso pensar por princípios e valores de nossa cultura, tida por nós como 

universais, verdadeiros, legítimos e únicos. 

É também com esses valores que as crianças estão envoltas em suas interações e se 

constituindo subjetivamente negra, principalmente, na escola, na mídia, na literatura à qual 

tem acesso, nas relações com os outros e, às vezes, com familiares. 

Percebemos, em nossas observações com as crianças, que, durante nossa presença no contexto 

pesquisado, elas realizaram muitas dramatizações de histórias conhecidas, por exemplo, 

Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, A linda rosa juvenil, várias histórias do Sítio do 

Pica Pau Amarelo, entre outras. 

Assim, constatamos que as histórias a que elas têm mais acesso são as que trazem a cultura 

europeizada de princesas e príncipes brancos e ricos. É nesse material ideológico que as 

crianças estão se espelhando, mas não se vendo incluídas e, assim, burlam uma forma de se 

incluir, muitas vezes negando suas origens e características fenotípicas. São essas imagens 

aceitas pelos outros que vão também construindo o imaginário individual e coletivo dos 

valores culturalmente aceitos pela sociedade. 

Para mostrar às crianças outras imagens, outros espelhos, outras fotografias e linguagens, 

trouxemos alguns livros da literatura africana e afrodescendente. Até propomos escrever com 

eles um livro sobre as histórias da comunidade, mas isso não foi bem-aceito por elas, no 

início. Conseguimos, no final do ano de 2011, que elas dramatizassem a história do livro 

“Menina bonita do laço de fita”. Foi um sucesso a apresentação e, para escolher quem iria 

representar a menina, tivemos que fazer sorteio. 

Quanto às histórias do “Sítio do Pica Pau Amarelo”, a personagem de Tia Anastácia já tinha 

intérprete certo. Era a Ana Beatriz (11 anos) que se identifica com a personagem, dizendo que 

se parece com ela por ser fortinha, sorridente e negra. Ela afirma que gosta de parecer com 

Tia Anastácia. 

Essa identificação nos leva a outras reflexões, como o lugar social que a personagem ocupa na 

história. Tia Anastácia é negra, empregada doméstica, subserviente, analfabeta, reconhecida 

apenas pelos maravilhosos quitutes que prepara. Essa identificação silenciosa, de certa 
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maneira, também afeta a constituição subjetiva das crianças negras, até porque essas imagens, 

esses símbolos e representações são os espelhos, fotografias e linguagens que estão em 

evidência em outros tantos artefatos culturais.  

É importante trazer essas questões para o diálogo para que possamos entender as vozes e as 

escolhas das crianças de forma contextualizada na história da população negra, que, por sua 

vez é a nossa história evocada nos comportamentos, nas falas e nas atitudes e que precisam 

ser repensados, reinventados, ressignificados e, como nos diria Vigotski, “reeducados”.  

Recorremos novamente a Vigotski (2007) para reafirmar o papel da cultura na constituição do 

humano. Ao se referir à cultura como algo dinâmico, não estático, pronto, um sistema 

fechado, esse autor sugere-nos compreendê-la como uma espécie de “palco de negociações”, 

onde seus membros estão em constante recriação, reinvenção, reconstrução, ressignificação e 

reconstituição de informações, conhecimentos, saberes, conceitos, significados e sentidos.  

É nesse lugar de negociações, entre o que está para além das fronteiras da comunidade e o que 

fortalece essas fronteiras, que marcam esse território negro do vivido, experienciado, que as 

crianças estão tendo potencializados outros sentidos para o ser negro. É esse lugar de outros 

tantos sentidos que queremos destacar nas vozes dessas crianças.  

Entendemos que os conceitos culturalmente construídos e socialmente vividos e 

internalizados pelas crianças negras da comunidade quilombola de Araçatiba/ES estão 

imbricados também em práticas sociais fundadas na ideologia da supremacia do 

eurocentrismo, que é responsável pelo processo de deformação da identidade social e cultural 

da população negra. Porém, as práticas culturais produzidas na e pela comunidade estão indo 

de encontro a essas ideologias, isto é, esse grupo está construindo outro quadro, outra história 

para o ser negro, descendente de escravizados. Dessa forma, tivemos a oportunidade de 

vivenciar com as crianças da comunidade outras construções de sentidos e significados de ser 

negra, ser descendente de escravizados, com uma história contada pelos mais antigos que 

fortalece sua etnia e sua cultura, e que, de certo modo, vem transformando as relações 

interpsíquicas e intrapsíquicas.  

Devido a nossa inserção na comunidade, tivemos a possibilidade de vivenciar, com as 

crianças, outras olhadas no espelho, outras falas que afirmavam, com muita força, a beleza de 
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suas corporeidades, valorizando assim, a ancestralidade africana, tanto no individual quanto 

na coletividade. 

4.5 “E APRENDI COM ELES SER DISPONÍVEL PARA SONHAR” 
29

 

A partir de trechos de diversas poesias de Manoel de Barros, tivemos a possibilidade de 

visibilizar as crianças em suas especificidades de crianças, pois a poesia transmite essa beleza 

do ser criança que só pode ser traduzida pela sensibilidade de leitor. “[...] as crianças têm o 

dom de ser poesia. Dom de ser poesia é muito bom!” (2009, s. p.) 

É bom porque podem dar outro tom às coisas do mundo, podem nos mostrar outras 

importâncias da vida e, partilhando suas vozes, dizemos do que dizem de ser criança negra 

quilombola a partir do que vivem em sua comunidade e que as tornam fortes para se 

afirmarem com uma identidade étnica, de ser negra e quilombola, descendentes de africanos 

que Tiba define como: “Ser forte, ser feliz, ser lutadora, batalhadora, ser bonita é ser negra, 

lutar pelo que você quer, até mesmo os negros naquela época lutavam, lutavam bastante pelo 

que queriam” (10 anos, 30-7-2011). 

Sofia nos diz sobre ser negra: “Ah, eu sou negra, quilombola e eu adoro essa raça. Eu sou 

muito bonita, da raça dos africanos” (10 anos, 12-11-2011). Fala isso com um sorriso no 

rosto. Ela gosta muito de tirar fotos e diz que vai ser modelo (Figura 18). 

                               Figura 18 – Sofia e Beatriz brincando de modelo fotográfico  

 

                                                           
29

 Trecho da poesia “Fontes”, de Manoel de Barros, 2009. 
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Como proposta para se efetivar essa inversão, Munanga (2004) ressalta ser importante trazer 

situações concretas do negro, destacando, de forma positiva, sua participação política e 

econômica em diferentes momentos da história brasileira, mostrando suas contribuições 

culturais na arte, na música, na literatura, nas ciências, entre tantas outras. E acrescenta, 

Apontar e valorizar a participação passada e presente, as contribuições anteriores e 

recentes, é um dos melhores caminhos para destruir as imagens negativas que 

bloqueiam o processo de construção de uma auto imagem justa e para questionar os  

mitos sobre a incapacidade inata do negro que, dizem os racistas, não teria trazido 

nada de bom para a história do Brasil e da humanidade (MUNANGA, 2004). 

E nesse processo, envolto em tensões e complexidades, que as crianças nos mostram pistas e 

sinais (GINZBURG, 1989) para que essa outra história seja contada e vivida. 

Concordamos com Weber (2004), quando afirma que é nas lembranças da sua procedência 

comum, nas lembranças do passado que a comunidade quilombola de Araçatiba vai recriando 

sua cultura num processo de reinvenção e recriação de si e de seus saberes. 

Assim, mais uma vez, é Barros quem nos ajuda a pensar essa história, quando nos possibilita 

sentir, em seu poema “Achadouros”, uma maneira de dizer sobre o que está acontecendo na 

comunidade de Araçatiba e que as crianças estão experimentando junto com seus pares e com 

os adultos e que vem dando outro tom e colorido aos sentidos de ser negro e negra nas 

relações sociais locais e que também são globais. 

Por falar em achados, Barros (2009, s. p.) nos presenteia com um quando escreve: 

[...] Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que a 

negra Pombada, remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava 

aos meninos de Corumbá sobre achadouros. Que eram buracos que os holandeses, 

na fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas de 

ouro, dentro de grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro 

daqueles buracos. 

É desse baú de moedas de ouro que nos falam as crianças. É esse tesouro que é a sua história, 

a sua cultura, a sua ancestralidade e, consequentemente, sua afirmação como negras e negros 

que elas estão ajudando a desenterrar de forma rica e valorada. 

Como já falamos, as crianças participam de tudo que acontece na comunidade, por exemplo: 

festas, desfiles afros, danças, interpretações e dramatizações de peças teatrais, missa afro que 

acontece uma vez por ano na Mostra Cultural, são membros da Banda de Congo Mãe 
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Petronilha, enfim, estão junto com os adultos e com outras crianças envolvidas nas atividades 

que acontecem dentro e fora de Araçatiba. 

Elas estão crescendo num ambiente em que é valorizada sua etnia, sua cultura, sua história e 

isso faz a diferença nesse momento da vida em que estão constituindo suas subjetividades. 

Apesar dos conflitos com o outro nas relações sociais, ainda entrecruzadas com as práticas de 

discriminação e preconceito, elas estão sendo potencializadas pelas práticas culturais 

desenvolvidas na e pela comunidade com outras aprendizagens sobre suas raízes e sobre si. 

Sobre isso Sofia fala: “Ser criança negra em Araçatiba é ser descendente de quilombola, 

pessoas que são negras e que moram no mesmo lugar e que têm a mesma história. Significa 

que todos nós somos negros, e todos vão ser negros com orgulho” (10 anos, 12-11-2011).  

O fortalecimento do grupo étnico buscado desde 2000 pela comunidade vem possibilitando 

outros sentidos para as crianças sobre ser negro e quilombola. É no grupo que elas encontram 

o ponto de apoio para afirmar sua identidade como ser criança negra.   

A esse respeito Sarmento (2004, p. 14) nos diz: 

A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo 

que as rodeia. A convivência com os seus pares, através da realização de actividades 

e rotinas, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias e cenas do quotidiano, 

que assim funcionam como terapias para lidar com experiências negativas. Esta 

partilha de tempos, acções, representações e emoções é necessária para um mais 

perfeito entendimento do mundo e faz parte do processo de crescimento. 

O mundo da criança não é homogêneo, pelo contrário, ela está em contato com várias 

realidades e, nesse lugar, ela vai apreendendo valores, crenças, saberes e estratégias que irão 

contribuir para a sua formação individual e social. Essas interações acontecem tanto com os 

adultos quanto com outras crianças com as quais partilham os espaços de convivência.  

O quadro da comunidade quilombola de Araçatiba que está sendo pintado por seus moradores 

e que impressiona as crianças hoje será, de certa forma, mantido, retocado, repintado por elas 

futuramente, pois,  

[...] a lembrança, no início, existia no interior da corrente, mas estava retida por 

algum obstáculo, permanecia muito à margem, presa nas hervas das margens. Do 

mesmo modo, as correntes de pensamento social atravessam o espírito da criança, 

mas só com o tempo arrastarão tudo o que lhes pertence (HALBWACHS, 1988, p. 

63-64). 
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Nesse sentido, Sarmento (2004) complementa dizendo que todas as crianças carregam o peso 

da sociedade que os adultos lhes transmitem, mas fazem isso de forma leve por meio da 

renovação e do sentido de que tudo é de novo possível, por exemplo, a afirmação política de 

se identificar como negra e não se incomodar mais com determinadas práticas racistas. 

As crianças que estudam no ensino fundamental das séries finais utilizam, como transporte, o 

ônibus escolar, pois, na comunidade, essa modalidade não é ofertada. Segundo relato das 

próprias crianças, quando o ônibus escolar passava, as pessoas de fora gritavam: “Lá vem o 

navio negreiro, ou lá vem o bagrômetro”.
30

  

Isso era para elas um sofrimento, mas hoje elas estão enfrentando de outro modo, estão 

ressignificando os sentidos de serem quilombolas e fortalecendo sua identidade. Esse 

processo de elaboração de outros possíveis sentidos para sua constituição identitária está 

sendo potencializado pelas práticas sociais e culturais desenvolvidas na e pela comunidade. 

Com o movimento de reivindicação política do reconhecimento de sua identidade quilombola, 

estão tornando cada vez mais fortalecidas as suas histórias, seu modo de fazer, de viver. Seus 

saberes estão sendo visibilizados e valorizados, pois as pessoas da comunidade, de maneira 

geral, começaram a se perceber por meio dos valores que têm. 

É nessa efervescência da comunidade que as crianças negras quilombolas estão produzindo 

diferentes sentidos de si, de sua história e de sua cultura. A partir desses movimentos, tornam-

se capazes de revitalizar a luta contra todas as formas de expropriação e desqualificação pelas 

quais os quilombolas passaram e, em muitos casos, ainda passam. 

Benjamin (1994, p. 253) nos explica isso de forma singular: 

„Tudo seria perfeito, se pudéssemos fazer duas vezes as coisas‟: a criança age 

segundo essas palavras de Goethe. Somente, ela não quer fazer a mesma coisa 

apenas duas vezes, mas sempre de novo, cem mil vezes. Não se trata de assenhorar-

se de experiências terríveis e primordiais pelo amortecimento gradual, pela 

invocação maliciosa, pela paródia; trata-se também de saborear repetidamente do 

modo mais intenso, as mesmas vitórias e triunfos. O adulto alivia seu coração do 

medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. A criança 

recria essa experiência, começa sempre tudo de novo, desde o início.  

                                                           
30

 Bagrômetro, fazendo alusão a um tipo de peixe conhecido como bagre africano e que ainda é encontrado nos 

rios da região. 
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Tudo isso é reinventado nos mundos das crianças, por isso “[...] conhecer as nossas crianças é 

decisivo para a revelação da sociedade, como um todo, nas suas contradições e 

complexidade” (SARMENTO, 2004, p. 1). 

Os sentidos de ser negro para essas crianças estão sendo politicamente definidos por meio das 

práticas culturais desenvolvidas na e pela comunidade quilombola da qual são integrantes 

ativas. Elas participam de forma direta desse processo de desenterrar os baús da história que 

contam de uma população inscrita em um território rico de saber, de fazer e de ser, e que não 

está ficando apenas no local, está ganhando visibilidade também para fora. 

Isso nos possibilita falar de crianças reais que vivem suas infâncias numa rede de relações 

contextualizadas em um território negro, atravessado por uma história que produz e reproduz 

um texto colonizado sobre a população negra. Na atualidade, esse discurso engendra uma 

descolonização, buscando com as crianças, ressignificar e reestruturar essa história como 

potência para a identificação e valorização de sua ancestralidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 PALAVRAS QUE GERAM OUTRAS TANTAS PALAVRAS... 

Iniciamos este estudo fazendo uso da metáfora da metamorfose e, neste momento em que 

arriscamos um diálogo que não se esgota por aqui, devido a infinidades de outras construções, 

como evidenciamos na Figura que encerra estas considerações, faremos uso da metáfora das 

redes, pois foi assim que tecemos este trabalho. 

Nessa tessitura das redes, nós, pesquisadora sujeito desse processo, tivemos potencializada a 

produção de outros sentidos, outros saberes, outras experiências de vida que, de certa forma, 

tensionaram nossa constituição identitária. Assim, alguns fios foram se unindo aos já 

existentes e outros foram se rompendo no caminhar desta vivência na comunidade com as 

crianças. Um dos fios que se rompeu nesse processo foi o da negação da nossa ancestralidade 

africana, que ainda mexia conosco em alguns momentos de conflitos. Assumir essa 

ancestralidade negra, como nos diz Leite (2009), é aprender a valorizar a nossa história, a 

nossa memória na história em que ela está alinhavada. As crianças nos ensinaram isso quando 

diziam que a nossa história é tudo. 

A metáfora da rede foi usada porque nos permitiu apreender a multiplicidade de articulação 

que atravessa as pessoas em seus processos de constituição identitária. As experiências 

vivenciadas não são estanques e nem ficam aprisionadas no passado. Elas são como fios que 

vão sendo internalizados no modo de ser da pessoa, na concepção do mundo, mas que 

também são atravessados por outros fios que se ligam provocando ressignificação que são 

traduzidas em outras experiências.   

Na tentativa de ler esse “manuscrito estranho” (GEERTZ, 1989) enredado na complexidade 

de cada sujeito no contexto em que está imerso, tínhamos claro que não poderíamos dar conta 

dessa rede de significados que se abre a tantas outras leituras, mas tivemos como proposta 

dialogar com alguns processos reais referentes à produção de sentidos que as crianças negras 

da Comunidade Quilombola de Araçatiba estão vivenciando em suas interações com seus 

pares e com os adultos nesse lugar pleno de sentidos, perspectivas e experiências. 

A Comunidade de Araçatiba é um lugar que oferece sentido e significado para a vida das 

crianças, jovens e adultos, quando pensamos esse espaço/tempo como lugar de história, da 
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cultura, de identidades, isto é, lugar de produção e reprodução de vida agenciada por muitas 

redes de significados que a envolve como uma teia.  

A comunidade está caminhando no processo de escavamento dos baús que contêm o tesouro 

de suas histórias, de suas memórias e está lutando pelo reconhecimento de seu patrimônio 

material e imaterial. Nesse território negro, a cultura não é vista como algo estável ou os 

resquícios congelados de um passado, ao contrário, ela é tomada como processo de 

reinvenção de si e de seus saberes, de seus fazeres, ela é dinâmica e as novas gerações vão 

recriando a sua história, a sua origem. 

Nessas relações, as crianças, como membros participantes desse grupo étnico, herdam a 

cultura dos adultos, visto que são socializadas nela e, como afirma Sarmento (2004), elas 

também produzem cultura a partir de sua interação com seus pares e do seu modo peculiar de 

interpretar, reinventar e ressignificar o mundo à sua volta.  

Os sujeitos, crianças deste estudo, apontaram algumas respostas, mas também nos deixaram 

outras tantas perguntas a partir de processos conflituosos e contraditórios que pudemos 

vivenciar com eles nos momentos de partilha de seu universo.  

Podemos perceber que esses sentidos, às vezes, perpassam por vieses contraditórios entre a 

negação e a afirmação de sua identidade como criança negra. Isso acontece porque as relações 

sociais ainda estão pautadas nos mecanismos de dominação, como a ideologia do 

branqueamento e o mito da democracia, que permanecem no imaginário e nas práticas sociais 

dificultando esse reconhecimento.  

As práticas racistas internalizadas pelas crianças tomam o lugar das situações vivenciadas por 

elas, e a sua ideia dessas práticas passa a ter significados negativos nas suas relações com os 

outros e consigo mesmas, com suas lembranças. Essas práticas podem estar na fala do outro, 

no olhar do outro, na mídia, no livro didático, nos contos de fadas de que as crianças tanto 

gostam. Tudo isso perpassa o processo de constituição identitária das crianças negras 

quilombolas. 

Quando ouvimos a palavra preto/negro, não temos na mente uma ideia, um conceito, uma 

imagem positiva; o que temos é uma representação de um signo carregado de sentido 

negativo, que vem substituir o que essas palavras poderiam significar, como bem destacaram 
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os autores citados na pesquisa, como Santos (2002, 2005), Souza (1983), Valente (1988), 

André (2008) e Munanga (1999).   

Por outro lado, fica evidenciado também que, a partir das práticas culturais desenvolvidas na 

comunidade em que está inserida, a criança está sendo potencializada a fazer outras 

articulações, interações para a construção de outras redes de significados. Portanto, é nas 

interações entre os sujeitos e o meio em que está inserido, que ela vai ampliando, 

disseminando, estabilizando e potencializando outros sentidos, tudo isso envolto em múltiplos 

fios que cruzam e entrecruzam os papéis sociais e as posições que serão atribuídos ou 

assumidos por ela nas diversas situações do cotidiano. 

Assim, observamos que os encontros intergeracionais que ocorrem na comunidade são 

momentos importantes na formação e na vivência das crianças, e é nesses encontros que, de 

acordo como Oliveira (2011), se percebe a transmissão cultural. 

Nessa interação dialógica da criança com a cultura do adulto e as culturas infantis, ela vai 

produzindo outros sentidos para si, como sujeito negro envolto nas construções históricas e 

culturais ao longo do tempo, que são locais, mas também globais.  

A escola não foi nosso objeto de estudo, mas lá pudemos observar e ouvir muitos relatos 

sobre as relações estabelecidas com as crianças e a comunidade e, a partir dessa escuta e de 

algumas vivências nesse espaço, trazemos algumas reflexões e/ou indagações, pois esse é um 

lugar importante de aprendizagens, saberes, vivências e experiências que interferem 

diretamente nos processos de desenvolvimento das crianças que ali estão. 

Conseguimos perceber que as interações dialógicas entre as crianças e as práticas culturais da 

comunidade são silenciadas na instituição escolar. A escola, inserida nesse contexto 

quilombola, precisa conhecer seu entorno, a sua história e os sujeitos crianças que estão em 

seu cotidiano. Podemos observar, por meio de conversas informais com alguns profissionais 

dessa escola, que existe uma grande lacuna nesse sentido, e não ficou evidenciada para nós 

nenhuma ação para preenchê-la até o momento. Assim, esse espaço institucional de educação 

nos instiga a pensar alguns caminhos reflexivos de mediação que, por meio das nossas 

práticas educativas, possibilitem a efetivação desse diálogo e tensione transformações.  

 Este trabalho pode ser um meio efetivo para que esse conhecimento circule nesse espaço, 

criando outras possibilidades de olhar e escutar essas crianças negras quilombolas que ainda 
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estão sendo invisibilizadas nesse lugar. Nesse sentido, percebemos, em nossos estudos, que a 

relação das crianças com a escola em seus processos de constituição identitária mereceria 

aprofundamento de estudos, pois esse espaço, que não foi o nosso foco principal, também faz 

um elo muito importante na “teia de significados” (GEERTZ, 1989) que a criança está 

produzindo e sendo produzida. 

Isso nos instiga a outras perguntas para esse espaço de educação: qual tem sido a função 

social da escola especificamente para a população negra quilombola na nossa sociedade?  

Como reconhecer, nas práticas pedagógicas e nos discursos da escola, o processo de 

invisibilização dessa criança negra, da sua história, da sua cultura? O currículo prescrito não 

está contemplando essas crianças negras quilombolas em suas especificidades, pois não traz 

para o diálogo as experiências, o conhecimento vivo que elas produzem e, assim, a escola não 

está se constituindo num espaço/tempo de formação e transformação para essas crianças. 

Portanto, é necessário que essas crianças passem a ser os sujeitos dessa escola, que elas 

encontrem nesse espaço referências das suas raízes quilombolas e que possam, a partir dessa 

vivência, ter a possibilidade de uma afirmação positiva de si. 

A convivência e o diálogo com essas crianças nos apontam para a necessidade de revermos as 

importâncias e desimportâncias que damos às coisas e sinalizam para outras novas 

possibilidades de constituição identitária de si que poderão se potencializar, se 

compreendermos as importâncias de nossas mediações nesse processo de transformação do 

modo ser e estar sujeito negro em nossa sociedade. 

O leque que se abre para os estudos em uma comunidade quilombola é muito grande. 

Desinvisibilizar a cultura desse lugar, ouvir as histórias e as memórias dos idosos e registrá-

las consistem em um aprendizado que não pode se perder. Essas experiências são 

fundamentais para a constituição identitária da criança negra quilombola. 
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O caminhar continua em busca de outras possibilidades, outros sonhos, outros saberes, outras aprendizagens, 

outras vozes .... 
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APÊNDICE A – Roteiro de Observação Participante 

 

Espaço observado: 

Situação observada: 

Número de crianças participante: 

Faixa etária: 

Momentos 

1- Espaços em que as dinâmicas acontecem 

2- Os processos de interação entre os sujeitos presentes 

3- As atividades (brincadeiras, rodas de conversas, visitas, dramatizações, festas, 

contação de histórias) e a expressão dos sujeitos envolvidos 

4- As relações estabelecidas com as práticas culturais da comunidade 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Semiestruturada com as crianças 

 

Dados de identificação 

Nome: (fictício)                                                      Sexo:                            Idade: 

Tempo em que mora na comunidade: 

Frequenta a escola?                  Qual escola?                  Qual série? 

 

1- Vamos conversar um pouco sobre você. O que gosta de fazer, aonde gosta de ir, quem 

são seus amigos, como é na sua casa? 

2- Conte alguma coisa importante que tenha acontecido com você e o deixou feliz? 

3- Conte alguma coisa importante que tenha acontecido com você e o deixou triste? 

4- Você brinca muito com seus amigos? De que você mais gosta de brincar? Para você, o 

que é o brincar?  

5- O que você ouve dos adultos da comunidade sobre as crianças? 

6- Fale um pouco sobre os adultos da comunidade e outros que você conheça?  

7- Você acha que as crianças são ouvidas pelos adultos? Por quê? Como você gostaria 

que isso acontecesse? 

8- Você se sente respeitada, pode falar e ser ouvida pelos adultos, por outras crianças? 

9- Você gosta da sua cor/raça? Por quê? 

10- Você sabe o que é discriminação, preconceito? Você já sentiu ou sofreu preconceito? 

Como foi isso para você? 

11- Conta um pouco como é morar aqui na comunidade quilombola de Araçatiba? O que 

você faz, onde gosta de ir? Você gosta de morar aqui? 

12- Vamos conversar um pouco sobre a Arca das Letras? O que é para você está nesse 

espaço todos os sábados, à tarde? O que você mais gosta de fazer aqui? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Prezado pai ou responsável: 

Seu(sua) filho(a), sob seus cuidados, está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: 

“AQUI É MINHA RAIZ”: O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DA 

CRIANÇA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇATIBA/ES, sob 

responsabilidade da mestranda Tânia Mota Chisté e da Prof.ª Dr.ª Mª Aparecida Santos Côrrea 

Barreto (Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufes e orientadora deste 

projeto). O objetivo é investigar a criança negra quilombola em seus processos de constituição 

identitária a partir das vozes das crianças que moram na comunidade quilombola de Araçatiba/ES, 

considerando suas experiências individuais e coletivas 

Além de observações da sua criança no Programa Arca das Letras e demais espaços da 

comunidade, será feita uma entrevista com ela para complementar os dados da pesquisa. Todo o 

material será registrado em audiogravação, videogravação, fotografias e anotações em diário de 

campo para posterior transcrição e análise.  Em nenhum momento será divulgado o seu nome em 

qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

A participação da criança é voluntária, isto é, a qualquer momento ela pode recusar-se a responder 

a qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo para nenhuma das partes envolvidas. 

Eu concordo que meu filho ____________________________________________________ 

participe da pesquisa acima descrita.  

______________________________________________________            ____/____/____  

Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável                                                                 Data   
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Prezado(a) Sr.(a) __________________________________________ 

O Sr.(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

“AQUI É MINHA RAIZ”: O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DA 

CRIANÇA NEGRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇATIBA/ES, sob a 

responsabilidade da mestranda Tânia Mota Chisté e da Prof.ª Dr.ª  Mª Aparecida Santos 

Côrrea Barreto (Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufes e 

orientadora deste projeto).  O objetivo é investiga a criança negra quilombola em seus 

processos de constituição identitária a partir das vozes das crianças que moram na 

comunidade quilombola de Araçatiba/ES, considerando suas experiências individuais e 

coletivas. 

Este é um estudo de natureza qualitativa que se apoia na abordagem histórico-cultura para 

analisar e discutir os dados produzidos. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo. Quando necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será 

assegurada, uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados 

serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados serão divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder a 

qualquer pergunta, desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em relação ao pesquisador. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder às perguntas a serem realizadas em 

forma de entrevista, reuniões, observações. Sua participação será registrada em 
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audiogravação, videogravação, fotografias e anotações em diário de campo para posterior 

transcrição e análise. 

O Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 

responsável e de seu orientador, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

Eu, ________________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

Vitória-ES _______de _____________ de 2011. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Participante de Pesquisa 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


