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Qual é a tua religião? 
E responderei: A minha religião é buscar 
a verdade na vida e a vida na verdade, 
apesar de saber que não a encontrarei 
enquanto viver; a minha religião é lutar 
incessante e incansavelmente com o 
mistério; a minha religião é lutar com 
Deus desde o romper da aurora até ao 
cair da noite, como dizem que com Ele 
lutou Jacob [...].1 

                                                        
1  UNAMUNO, Miguel de. A Minha Religião. Tradução de João da Silva Gama. Covilhã: Universidade 

da Beira Interior, 2008, p. 5. (Coleção: Textos Clássicos de Filosofia). 
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RESUMO 
 

 
A Comunidade de Remanescente de Quilombo do Mel da Pedreira (CRQMP), 
localizada no Estado do Amapá, na BR 156 km, aproximadamente 50 km, distante 
do centro da cidade de Macapá, consiste em uma comunidade rural. Trata-se da 3ª 
comunidade a autoreconhecer e autodefinir e o 3º quilombo a ser titulado no Amapá.  
Uma comunidade que possui sua história, práticas culturais e identidade marcadas 
pela religiosidade de matriz afro-ameríndia e posteriormente protestante. Nas 
últimas décadas a religiosidade protestante tem se intensificado com o surgimento 
de outras denominações cuja base é o pentecostalismo. Neste contexto, a temática 
principal desta tese está centrada na análise da influência do protestantismo na 
cultura de uma comunidade de remanescentes de quilombo e processos de 
ressignificação da identidade negra na escola local. São abordadas questões 
voltadas para os discursos religiosos, a ressignificação de práticas culturais, a 
aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 no currículo escolar, entre outros aspectos que 
envolvem a cultura local, a religiosidade e a identidade negra. Assim, o foco dado na 
discussão nesta pesquisa é que a cultura, a memória, as raízes ancestrais e a 
história da população negra devem ser valorizadas e reconhecidas como um bem 
patrimonial na construção social, bem como no currículo escolar de escolas públicas 
instaladas em comunidades quilombolas. Uma análise histórica é feita sobre a 
expansão do Protestantismo no Brasil, em especial o Presbiterianismo no estado do 
Amapá, mais precisamente na CRQMP. A pesquisa in loco na CRQMP possibilitou a 
percepção de quanto os laços familiares são fortes entre eles, assim como o valor e 
importância do trabalho coletivo, da preservação da terra, em especial, a prática 
religiosa protestante, a qual faz todo sentido a essa harmonia e vivência em grupo, 
pois a religião legitima as relações amigáveis por meio de suas crenças e 
espiritualidade. Não podemos afirmar que a CRQMP perdeu sua identidade negra 
quando se autodeclarou protestante, pois as evidências observadas de matriz negra 
no espaço social, econômico e religioso são muito fortes. As mudanças na CRQMP 
não aconteceram somente por influência de fatores religiosos, mas, sobretudo, por 
reflexões sociais e interculturais da comunidade como espaço coletivo. Sobre as 
políticas de educação escolar quilombola no Amapá, estas estão caminhando em 
passos muito lentos, pois são normalmente ações pontuais e fragmentadas, sem 
articulação com a realidade regional. No caso específico da CRQMP, é urgente o 
desenvolvimento de uma educação diferenciada, de qualidade, bem como a 
valorização e permanência de professores quilombolas e implementação de práticas 
pedagógicas e de cursos de formação continuada para atender a necessidade local.  
 
 
Palavras-chave: Quilombo. Religião e Cultura. Identidade. Educação escolar 
quilombola. Mel da Pedreira-AP. 
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ABSTRACT 

 

The Community of the Remnants of the Mel da Pedreira Quilombo (CRQMP), located 
in the state of Amapá, on the 156 BR [Federal Highway], approximately 50 km distant 
from the center of the city of Macapá, consists of a rural community. This is about the 
3rd community to self-recognize and self-define itself and the 3rd quilombo to receive 
its title in Amapá. It is a community which has its history, cultural practices and 
identity marked by the Afro-American religious matrix and later by Protestantism. In 
the last decades, the Protestant religiosity has become intensified with the 
emergence of other denominations the base of which is Pentecostalism. In this 
context, the main theme of this dissertation is centered on the analysis of the 
influence of Protestantism on the culture of the community of the remnants of the 
quilombo and processes of resignification of the black identity at the local school. The 
issues deal with religious discourses, resignification of cultural practices, the 
applicability of the Law nº 10.639/2003 to the school curriculum among other aspects 
which involve the local culture, religiosity and the black identity. Thus, the focus given 
in the discussion in this research is that culture, memory, ancestral roots and the 
history of the black population should be valued and recognized as a patrimonial 
good in the social construction, as well as in the school curriculum of the public 
schools implanted in the quilombola communities. A historical analysis is made about 
the expansion of Protestantism in Brazil, especially Presbyterianism in the state of 
Amapá, more precisely in the CRQMP. The in loco research at the CRQMP made it 
possible to perceive how strong the family ties were among them, as well as the 
value and importance of collective work, of the preservation of the land, and 
especially, the Protestant religious practice to which makes total sense this harmony 
and group life experience, since the religion legitimizes the friendly relations through 
its beliefs and spirituality. We cannot affirm that the CRQMP lost their black identity 
when it self-declared itself Protestant, since the evidences of the black matrix 
observed in the social, economic and religious space are very strong. The changes in 
the CRQMP did not happen only through the influence of religious factors, but above 
all, due to social and intercultural reflections of the community as a collective space. 
As to the quilombola school education policies in Amapá, these are coming along in 
very slow paces, since they are sporadic and fragmented actions without articulation 
with the regional reality. In the specific case of the CRQMP, it is urgent that a 
differentiated, quality education be developed as well as that there be the valorization 
and the permanence of the quilombola teachers and the implementation of 
pedagogical practices and of continuing education courses to tend to the local needs. 
 
 
Keywords: Quilombo. Religion and Culture. Identity. Quilombola School Education. 
Mel da Pedreira-AP. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, vinculada diretamente a área de concentração Religião e 

Educação bem como a linha de pesquisa Fenômeno Religioso e Práxis Educativa na 

América Latina do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, 

está centrada na análise da influência do protestantismo na cultura de uma 

comunidade de remanescentes de quilombos e processos de ressignificação da 

identidade negra na escola. O lócus da pesquisa é a Comunidade de 

Remanescentes de Quilombo do Mel da Pedreira (CRQMP) localizada no município 

de Macapá, no Estado do Amapá/Brasil, que a partir daqui denominaremos somente 

de CRQMP. 

Assim, nosso objetivo principal é analisar as repercussões na educação 

escolar e na comunidade em geral, oriundos do processo de inserção do 

protestantismo na CRQMP no Estado do Amapá, bem como as possibilidades de 

atendimento as determinações da Lei n° 10.639/2003 como forma de valorização da 

identidade negra. 

E dentre os objetivos específicos, nossos interesses são: 1) Compreender as 

práticas culturais e religiosas, anteriores e posteriores a predominância do 

protestantismo na CRQMP, assim como as influências e os impactos provocados na 

comunidade; 2) Identificar a existência de ações e práticas curriculares que 

demonstrem a influência do protestantismo na escola da CRQMP, bem como as 

possibilidades abertas ou não, da valorização da cultura, da história e da identidade 

negra; 3) Propor possibilidade de aplicação de ação pedagógica na escola pública 

da CRQMP, através de elementos teórico-metodológicos, para que a comunidade 

escolar inclua, reflita e/ou fortaleça em seu currículo escolar (na perspectiva da Lei 

nº 10.639/2003) a discussão sobre a importância da cultura, da história e da 

identidade negra. 

Esta pesquisa por envolver seres humanos em seu desenvolvimento, foi 

registrada na Plataforma Brasil em 03 de novembro de 2015. De acordo com o 

sistema online, a Plataforma Brasil, 

[...] é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo 
seres humanos para todo o sistema CEP/Conep. Ela permite que as 
pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua 
submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, quando 
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necessário - possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, 
o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 
concluídas). O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos 
também em meio digital, propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados 
públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos 
os envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às 
informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de 
trâmite dos projetos em todo o sistema CEP/CONEP.2 

Após o registro no sistema da Plataforma Brasil, o documento foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdades EST em 11 de 

novembro de 2015 sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

n° 50626015.0.0000.5314, sendo aprovada no dia 18 de dezembro de 2015 

conforme Parecer Consubstanciado do CEP n° 1.375.642. 

Com a aprovação e autorização do CEP, os trabalhos de observação in loco 

iniciaram em 19 de dezembro de 2015. Entretanto, com o início da pesquisa de 

campo (observações in loco), bem como por ocasião da qualificação do projeto de 

doutorado em setembro de 2016, algumas sugestões e orientações foram acatadas, 

fazendo com que o projeto inicial sofresse algumas alterações e/ou adaptações, 

sem, no entanto, comprometer o objeto da pesquisa. Assim, no dia 01 de março de 

2017, o projeto foi encaminhando novamente ao CEP para apreciação, sendo 

aprovado no dia 15 de março de 2017, conforme Parecer Consubstanciado do CEP 

n° 1.966.292. 

Lembramos que as Comunidades Remanescentes de Quilombo,3 

Comunidades Negras Tradicionais e Comunidades Negras Rurais se enquadram no 

artigo 215 da Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece como dever do 

Estado proteger as manifestações culturais afro-brasileiras e no artigo 216, que 

define como patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente e/ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”.4 

                                                        
2  BRASIL. Plataforma Brasil. Disponível em: 

<http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>. Acesso em: 03 nov. 2015. 
3  Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombos, para fins deste Decreto, os 

grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida (DECRETO nº 4.887/2003, Art.2º). 

4  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.  
Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/con1988/CON1988_30.06.2004/CON1988.pdf>. 
Acesso em: 28 jan. 2014. 
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O foco dado na discussão nesta pesquisa é que a cultura, a memória, as 

raízes ancestrais e a história da população negra devem ser valorizadas e 

reconhecidas como um bem patrimonial na construção social, bem como no 

currículo escolar das escolas públicas instaladas nas comunidades quilombolas 

brasileiras.  

O fator relevante para a escolha da CRQMP deve-se ao fato da mesma se 

diferenciar das demais, por não apresentar como parte de sua cultura, os rituais 

afros e as festas de santos, à medida que realiza cultos evangélicos. A CRQMP é 

um quilombo que está sob a influência do protestantismo histórico, mais 

recentemente, pentecostal, que em tese, ambas as tradições tendem a suprimir e/ou 

demonizar as tradições africanas, afro-brasileiras e afro-ameríndias. 

Segundo Marcelo Gonçalves da Silva, até 2011, foi identificado 138 

comunidades remanescentes de quilombolas no estado do Amapá.5 Destas, 

somente a CRQMP é adepta ao protestantismo.6 Acreditamos que essa é uma 

singularidade frente às características dos quilombos tradicionais no Brasil, pois na 

sua maioria, cultivam as tradições afrodescendentes e/ou o sincretismo religioso 

(afro-católico e/ou afro-ameríndio).7 Embora a adesão ao protestantismo, apresente-

se de forma unânime entre todos da comunidade, no entanto, acreditamos que toda 

essa dinâmica social, cultural e religiosa, envolve processos de adesão e de 

resistência. 

A propósito, nosso interesse em estudar esse quilombo, se originou da 

inquietação em compreender a dinâmica de como se deu essa “passagem” de 

cultura de matriz africana ao protestantismo. Relacionada a essa inquietação esteve, 

ainda, a busca por identificar e conhecer quais eram os sujeitos sociais que 

representam essa comunidade e quais eram suas contribuições quanto à 

valorização da cultura africana e afro-brasileira no Estado do Amapá. Além disso, 

queríamos verificar até que ponto as raízes africanas, afro-brasileiras e afro-

                                                        
5  SILVA, Marcelo Gonçalves da. Territórios Quilombolas no Estado do Amapá: Um Diagnóstico. 

In:_____. Anais... XXI Encontro Nacional de Geografia Agrária. Uberlândia/MG, 15 a 19 de outubro 
de 2012. Disponível em: <www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1308_1.pdf>. 
Acesso em: 05 jun. 2014. 

6  O termo protestantismo surgiu com o advento da Reforma Protestante no século XVI, denominado 
de Movimento Reformista. Cabe destacar que a Reforma Protestante ocorreu juntamente com o 
Renascimento. 

7  Sobre estas questões “sincretismo afro-católico e/ou afro-ameríndio”, abordaremos no Capítulo 3, 
a partir do tópico 3.4 - Sincretismo religioso e comunidades quilombolas. 
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ameríndias foram totalmente suprimidas e/ou reinterpretadas no cotidiano da 

CRQMP e ainda, até onde iria à evangelização protestante e o processo civilizador. 

É pertinente destacar que não temos a pretensão de discutir religião nesta 

pesquisa, mas os fenômenos que se instauram no campo da religiosidade. Portanto, 

não faremos distinções entre os termos “protestantes”, “evangélicos” e/ou “crentes”, 

pois Segundo Antônio Gouvêa Mendonça, estes termos designam no Brasil o 

mesmo campo religioso.8 

O presente trabalho justifica-se ainda pela relevância em trazer para o 

campo acadêmico e social, um conteúdo histórico-cultural-religioso de uma 

comunidade quilombola que possui um riquíssimo patrimônio arraigado em suas 

tradições religiosas e culturais, que se estende por mais de sessenta anos, e que até 

o presente momento possui poucos registros escritos, podendo posteriormente 

servir de suporte teórico a educadores/as, no sentido de ajudá-los/las no 

aperfeiçoamento de suas práticas, transformando a instituição escolar em um 

espaço permanente de discussões, reflexões, a fim de se construir uma sociedade 

mais igualitária. 

Quanto aos registros de produções científicas de pesquisa que dizem 

respeito à temática “Quilombos no Brasil”, encontramos um número considerável de 

produções das quais citamos, por exemplo, o trabalho de Aldemir Fiabani9 que trata 

dos novos quilombos e as lutas pela afirmação étnica no Brasil; os trabalhos de Ilka 

Boaventura Leite10 que abordam sobre questões conceituais e normativas dos 

quilombos no Brasil; o trabalho de Eliane Cantarino O’Dwyer11 que trata da questão 

                                                        
8  MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantes, pentecostais & ecumênicos: o campo religioso e 

seus personagens. 2. ed. São Bernardo do Campo: UMESP, 2008. 
9  FIABANI, Adelmir. Os novos quilombos: luta pela afirmação étnica no Brasil [1988 – 2008]. 2008. 

275 f. Tese (Doutorado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São 
Leopoldo/RS, 2008. Disponível em: <http://200.129.209.183/arquivos/arquivos/78/NEAB/FABIANI-
%20Aldemir.%20Os%20novos%20quilombos.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

10  LEITE, Ilka Boaventura. Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. In:____. O 
acesso à terra e à cidadania negra: Expropriação e violência no limite dos direitos. Florianópolis: 
Etnográfica, 2000. Disponível em: <http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N2/Vol_iv_N2_333-
354.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2015; LEITE, Ilka Boaventura. Os Quilombos no Brasil: questões 
conceituais e normativas. Textos e Debates. Florianópolis: NUER/UFSC, n° 7, 2000a; LEITE, Ilka 
Boaventura. Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. Etnografia, Vol. IV (2), 
2000b, p.333-354; LEITE, Ilka Boaventura; MOMBELLI, Raquel. As perícias antropológicas 
realizadas pelo Nuer e as lutas por reconhecimento e titulação de terras de quilombo. In:_____. 
Boletim Informativo “Territórios Quilombolas: reconhecimento e titulação de terras”. Núcleo de 
Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas – v.2, n.2 – Florianópolis: NUER/UFSC, 2005. 

11  O’DWYER, Eliane Cantarino (org.). Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2002.  
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identitária, étnica e territorial de quilombos; o trabalho de Rosiane Dias Mota12 que 

discute o protestantismo nas territorialidades e na identidade territorial da 

comunidade quilombola Kalunga em Goiás, entre outros. 

Da mesma forma encontramos muitos registros de produções científicas do 

ponto de vista da educação escolar quilombola e da aplicabilidade da Lei n° 

10.639/2003 em escolas quilombolas das quais citamos como exemplo, o trabalho 

de Gisélia Maria Coelho Leite13 que traz a discussão sobre as políticas públicas e 

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

espaços educativos de Lagoa Trindade, Jequitibá-Minas Gerais; o trabalho de Paulo 

Sérgio da Silva14 que trata dos contornos pedagógicos em educação quilombola, os 

quais contribuem para a construção de uma nova perspectiva epistemológica no 

campo da Educação; o trabalho de Edimara Gonçalves Soares,15 que trata da 

educação escolar quilombola: quando a diferença é indiferente, entre outros. 

Sobre os registros de produções científicas de pesquisas encontradas que 

abordam temáticas relacionadas especificamente a CRQMP, encontramos os 

seguintes trabalhos: dissertação de Liliane Rodrigues Soares16 defendida pela 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) em 2009; dissertação de Mônica Socorro 

Pereira Colares17 defendida pela Universidade Federal Fluminense em 2010; 

                                                        
12  MOTA, Rosiane Dias. Protestantismo nas territorialidades e na identidade territorial da 

comunidade quilombola Kalunga – Goiás. 2016. 339 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal 
de Goiás. Instituto de Estudos Socioambientais (IESA). Programa de Pós-Graduação em 
Geografia. Goiânia, 2016. Disponível em: 
<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/6324#preview-link0>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

13  LEITE, Gisélia Maria Coelho. Políticas públicas e olhares sobre a diferença: a criança quilombola 
na instituição escolar e em outros espaços educativos de Lagoa Trindade, Jequitibá, Minas Gerais. 
2009. 178 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Programa 
de Pós-graduação em Educação. Belo Horizonte, 2009. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp104731.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016. 

14  SILVA, Paulo Sérgio da. Contornos pedagógicos de uma educação escolar quilombola. 2013. 260 
f. Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Porto Alegre-BR/RS, 2013. Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87961/000912267.pdf?sequence=1>. Acesso 
em: 10 dez. 2016. 

15  SOARES, Edimara Gonçalves. Educação escolar quilombola: quando a diferença é indiferente. 
2012. 143 f. Tese (Doutorado em Educação) – Setor de Educação. Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba, 2012. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/29808/R%20-%20T%20-
%20EDIMARA%20GONCALVES%20SOARES.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 10 
dez. 2016. 

16  SOARES, Liliane Rodrigues. A territorialidade quilombola da comunidade Mel da Pedreira. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Amapá, Programa de Mestrado “Stricto Sensu” 
em Desenvolvimento Regional, Macapá, 2009. 

17  COLARES, Mônica Socorro Pereira. Comunidades remanescentes de quilombos em Macapá: 
mapeamento dos resultados da política de assistência social. Dissertação (Mestrado) - 
Universidade Federal Fluminense. Programa de Pós Graduação em Políticas Sociais, 120 f, 2010. 
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mapeamento realizado por Eliane Superti e Gutemberg de Vilhena Silva18 em 2013 

pela UNIFAP; dissertação de Sonia Maria da Silva Sacramento19 defendida pela 

Universidade da Amazônia (UNAMA) em 2013; dissertação de Ana Kelly 

Vasconcelos Franklin de Souza20 e de Marcos José Martins Araújo21 defendidas pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2014 e 2016 respectivamente. 

É pertinente destacar que embora os autores e autoras citados/as que 

realizaram pesquisas na CRQMP partem da perspectiva da identidade, do território, 

das diferenças, do patrimônio cultural, do panorama musical e das políticas de 

assistência social para o negro, queremos, no entanto frisar que nossa pesquisa na 

CRQMP, parte da perspectiva, ou melhor, do olhar educacional quilombola, isto é, 

da forma como as políticas educacionais, o currículo escolar, as ações e projetos 

pedagógicos são pensados e gestados nessa e para essa comunidade, levando em 

consideração o fato de a CRQMP ser uma comunidade negra, mas de cunho 

religioso protestante, particularidade esta muito presente em todo o espaço 

territorial, inclusive no cotidiano escolar. 

Além disso, a pesquisa também traz um olhar do ponto de vista histórico, 

cultural e religioso, para podermos entender como esse processo do antes e depois 

                                                                                                                                                                             
Niterói, 2010. Disponível em: <http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/22/TDE-2010-12-
02T133614Z-2704/Publico/MonicaSocorroPereiraColares.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015. 

18  SUPERTI, Eliane; SILVA, Gutemberg de Vilhena et al. Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 
Mapeamento e Publicação do Patrimônio Cultural das 28 Comunidades Quilombolas no Estado do 
Amapá, certificadas e/ou tituladas pela Fundação Cultural Palmares. Macapá: [s.n.], 2013. 
Disponível em: <http://lides.unifap.br/comunidades/mel_da_pedreira.html>. Acesso em: 10 fev. 
2014; SUPERTI, Eliane; SILVA, Gutemberg de Vilhena et al. Comunidades Quilombolas na 
Amazônia. Confins [Online], 23 | 2015, posto online no dia 20 de março de 2015. Disponível em: 
<http://confins.revues.org/10021>. DOI: 10.4000/confins.10021. Acesso em: 04 abr. 2015. 

19  SACRAMENTO, Sonia Maria da Silva. O impacto das trocas culturais nas comunidades 
quilombolas: do tambor a guitarra. Dissertação (Mestrado) - Universidade da Amazônia, Programa 
de Mestrado “Stricto Sensu” em Comunicação, Linguagens e Cultura, 107 f. 2013. Belém, 2013. 
Disponível em: 
<http://www.unama.br/novoportal/ensino/mestrado/programas/comunicacao/attachments/article/13
0/O%20impacto%20das%20trocas%20culturais%20nas%20comunidades%20quilombolas%20do
%20tambor%20%C3%A0%20guitarra.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2014. 

20  SOUZA, Ana Kelly Vasconcelos Franklin de. Mel da Pedreira: um quilombo protestante na 
Amazônia. Dissertação (Mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós 
Graduação em Ciências da Religião, 77 f. 2014. São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2451/1/Ana%20Kelly%20Vasconcelos%20Franklin%
20de%20Sousa.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015. 

21  ARAUJO, Marcos José Matrins. O batuque e o marabaixo protestante: panorama musical do 
Quilombo do Mel da Pedreira. Dissertação (Mestrado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Religião, 148 f. 2016. São Paulo, 2016. Disponível 
em: <http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/marcosjose_-
_O_Batuque_e_o_Marabaixo_Protestante_-
_Panorama_Musical_do_Quilombo_do_Mel_da_Pedreira_VERSAO_FINAL.pdf>. Acesso em: 12 
nov. 2016. 
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do protestantismo tem interferido no processo civilizador do ponto de vista da 

aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 na educação escolar. 

Assim, partindo da perspectiva que existe todo um marco legal que garante 

o direito e a permanência do estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira 

no currículo das escolas brasileiras e que estas reflexões devem estar presentes no 

currículo escolar, principalmente em escolas localizadas nas comunidades 

quilombolas, objetivamos entender, até que ponto essa identidade protestante está 

dificultando e/ou interferindo no processo civilizador, procurando assim contribuir 

através de pesquisa colaborativa com a referida temática na comunidade escolar. 

Deste modo, a presente pesquisa revela-nos a relevância para a sociedade 

brasileira que ainda está em dívida com os negros e negras escravizados/as e seus 

descendentes, cuja dignidade de vida depende da constituição desse espaço de 

resistência e preservação da memória negra. Além do mais, percebemos que no 

meio científico, no contexto do Brasil e em especial, no estado do Amapá, existe 

uma carência de estudos sobre quilombos que passaram por processos de 

evangelização. Neste sentido, é importante que se faça refletir e/ou conhecer não 

somente a respeito da CRQMP, objeto desse estudo, mas, sobretudo outros 

quilombos que foram esquecidos e ignorados quanto ao seu processo histórico e 

existencial. 

Observamos que a identidade religiosa que compõe um quilombo evangélico 

é muito diferente que a de um quilombo tradicional, cuja tradição, em sua maioria, é 

pautada em valores e costumes de base africana, voltados para o sincretismo 

religioso, em particular, o catolicismo popular, pois as festas de santos católicos 

mescladas com traços de cultura de matrizes africanas e afro-brasileiras são uma 

realidade em comunidades quilombolas brasileira. 

Já um quilombo evangélico, tem sua identidade religiosa centrada nos 

princípios do protestantismo tais como: valores e princípios de fé fundamentados na 

Soberania de Deus; Supremacia da Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé e 

prática, entre outros. 

É pertinente ressaltarmos que os quilombos além de serem símbolos de 

resistência, são constituídos por tradições, valores, costumes, rituais, formas 

organizativas, organização familiar, experiência de socialização, entre outros. Por 

consequência disso, os quilombos devem ser reconhecidos, conceituados e 
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compreendidos na sua constituição histórica, fortalecendo assim, a riqueza das 

diferenças étnicas e culturais desses grupos. 

No Brasil, após a alteração da Lei n° 9.394/1996 pela sanção da Lei n° 

10.639/2003 e sua posterior regulamentação por meio do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), Parecer CNE/CP n° 03/2004 e da Resolução CNE/CP n° 01/2004, 

foi estabelecida a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e africana nas 

escolas públicas e privadas da educação básica. 

Segundo a Lei n° 10.639/2003, a temática deve ser trabalhada no âmbito de 

todo o currículo escolar. Uma das principais justificativas à nova legislação 

educacional, segundo o Parecer n° 003/2004, é a necessidade de reconhecimento e 

valorização da história, da cultura e da contribuição dos/as negros/as na sociedade 

brasileira. 

A partir da promulgação da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, foi estabelecido um marco legal, político 

e pedagógico de reconhecimento e valorização das influências africanas na 

formação da sociedade brasileira e do protagonismo da população afro-brasileira na 

formação social, política e econômica do país. Foram criadas ainda, formas efetivas 

para o enfrentamento e a eliminação do racismo cultural, institucional e da 

discriminação nos contextos educacional e social. 

Neste sentido, a regulamentação das DCN para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana, a insuficiência de materiais pedagógicos 

específicos ao alcance dos/as professores/as, um currículo escolar diversificado 

para atender as escolas quilombolas, a constante crença no mito da democracia 

racial, somados à invisibilidade social do/a negro/a na memória social dos/as 

discentes, docentes e nas práticas vividas de preconceito racial, formaram um 

conjunto de circunstâncias que desencadeou a inquietude intelectual para pesquisar 

sobre as repercussões e os impactos na educação escolar quilombola, oriundos do 

processo de inserção do protestantismo na CRQMP. 

Assim, temos consciência de que discussões teóricas sobre religiosidade 

africana, protestantismo, impacto cultural, relações étnico-raciais, ensino religioso 

escolar, o processo ensino-aprendizagem dentre outras ações, no que diz respeito 

ao currículo escolar quilombola, são fundamentais para que possamos compreender 

as situações vivenciadas no dia a dia. Ademais, consideramos a escola, suas 
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práticas educativas e o processo social vivido no cotidiano escolar como elemento 

significativo para o desenvolvimento de subjetividade, saberes, crenças, valores e 

práticas orientadas à superação das diferenças, de formas de preconceitos e 

discriminação, presentes na sociedade. 

Diante desse contexto, consideramos a presente pesquisa, muito importante 

para a educação escolar quilombola no Brasil, e para a ciência, porque contribui 

para a reflexão e discussão sobre a cultura, a história e a memória no currículo 

escolar e a educação para as relações étnico-raciais em comunidades quilombolas. 

Observamos que a educação escolar tem possibilitado historicamente o 

acesso ao conhecimento produzido pela humanidade e ao mesmo tempo o 

desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa, através de valores e atitudes. 

Nas palavras de Carlos Rodrigues Brandão, a educação... 

[...] participa do processo de produção de crenças e ideias, de qualificações 
e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e poderes que, 
em conjunto, constroem tipos de sociedades. E esta é a sua força.22 

Assim, é evidente e urgente uma atuação firme, democrática e incisiva do 

Estado na educação escolar quilombola, até porque hoje, já existe todo um 

movimento e estudos sobre educação escolar quilombola em nosso país. Neste 

sentido, acreditamos que falar de religiosidade, cultura, memória, ancestralidade em 

comunidades quilombolas, sejam elas protestantes ou não, é valorizar a história de 

luta e resistência dos/as negros/as no Brasil; é conhecer um pouco da realidade do 

povo amapaense que com suas lutas e conquistas contribuiu significativamente para 

a valorização, para o desenvolvimento e a autoestima do povo do estado do Amapá. 

A presente proposta de pesquisa não teve como objetivo esgotar o tema, 

pelo contrário, buscou trazer à tona discussões sobre mudanças culturais e 

religiosas em comunidades quilombolas, principalmente no que diz respeito à 

relação aos desafios e aos conflitos de religiosidade africana e o protestantismo em 

comunidades que foram evangelizadas. Sendo assim, acreditamos que a 

abordagem foi de grande relevância com contribuições possíveis, tendo em vista 

que verificamos de que modo o protestantismo influenciou na cultura, na histórica, 

na religiosidade e no cotidiano da CRQMP. 

Vale lembrar que o estudo numa perspectiva da história regional, neste 

caso, o estudo da CRQMP, nos leva a pensar na (re) valorização da memória e da 
                                                        
22  BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 10. 
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identidade das comunidades quilombolas no Brasil. Nas palavras de Circe Maria 

Fernandes Bitencourt, a história regional 

[...] passou a ser valorizada em virtude da possibilidade de fornecimento de 
explicações na configuração, transformação e representação social do 
espaço nacional, uma vez que a historiografia nacional ressalta as 
semelhanças, enquanto que a historia regional trata das diferenças e da 
multiplicidade. A história regional proporciona, na dimensão do estudo do 
singular, um aprofundamento do conhecimento sobre a história nacional, ao 
estabelecer relações entre as situações históricas diversas que constituem 
a nação.23 

A priori, observamos que na atualidade as disputas de representações 

religiosas em comunidades quilombolas veem chamando a atenção de muitos 

pesquisadores e pesquisadoras. A questão religiosa que separa comunidades de 

religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras, de comunidades de religião 

protestante, reacendeu as discussões sobre religião, cultura e identidade. 

Nessa perspectiva, buscamos analisar as repercussões na educação escolar 

a partir do processo de inserção do protestantismo, bem como as mudanças 

culturais e religiosas no cotidiano da CRQMP no estado do Amapá. Afinal, as 

religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras, bem como o protestantismo, são 

detentoras de traços culturais e religiosos distintos como veremos no decorrer do 

trabalho. 

Nossa investigação, portanto, está focada na tentativa de compreender as 

relações em torno do espaço escolar da escola pública estadual localizada na 

comunidade, bem como as relações em torno do espaço sagrado e do ambiente da 

Igreja Presbiteriana, que já se encontra instalada na comunidade desde a década de 

1960 e do Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro e da Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus que veem ganhando espaço desde 2012 e 2014, respectivamente. 

Esse novo fenômeno religioso, pelo qual vem passando a CRQMP, em 

particular, abre caminho para uma série de reflexões, uma vez que essa identidade 

religiosa protestante vem sendo fortalecida pelo grupo como uma possível forma 

simbólica de marcar e reforçar sua especificidade como unidade étnica diferenciada. 

Assim sendo, partindo destas constatações, pudemos formular inicialmente 

algumas indagações: Quilombo evangélico: processo de adesão e/ou resistência? 

Até que ponto as práticas religiosas protestantes na comunidade, influenciam no 

                                                        
23  BITENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

2.ed. Cortez, 2008. p. 161. 
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modo de se compreender enquanto quilombola? Eles se consideram quilombolas? 

Como eles se veem? Existe algum problema em ser quilombola protestante? Do 

ponto de vista dos direitos étnico-raciais, a presença do protestantismo é um fator 

favorável à comunidade? Será que a inserção do protestantismo na CRQMP vem 

contribuindo para a exclusão de traços da religiosidade de matrizes africanas e afro-

brasileiras?24 Como está sendo observada e implementada a Lei Federal n° 

10.639/2003, Lei Estadual nº 1.196/2008,25 Resolução n° 077/2014 que substituiu a 

Resolução n° 51/2012-CEE/AP26 e a Resolução n° 025/2016-CEE/AP,27 no currículo 

escolar do educandário localizado na comunidade, diante do impacto cultural e 

religioso protestante? 

Diante do exposto, apresentamos então, como questão norteadora central 

desse estudo: Em que perspectiva o protestantismo se constituiu como 

predominância na CRQMP, tornando-se um vetor de alteração/exclusão das demais 

denominações religiosas presentes no cotidiano da CRQMP e quais as 

consequências dessa alteração/exclusão quanto ao processo de implementação 

e/ou possibilidades de atendimento as determinações da Lei n° 10.639/2003 no 

currículo escolar da escola pública estadual na comunidade? 

Assim, nossa hipótese partiu do pressuposto de que princípios protestantes 

têm sido determinantes na eliminação/exclusão dos traços da religiosidade e da 

cultura de matriz africana, uma vez que os costumes, crenças e formas de vida da 

CRQMP têm sofrido mudanças/alterações significativas no cotidiano e no espaço 

escolar desde a chegada do presbiterianismo na CRQMP a partir do século XX, 

mas, porém, há possibilidades de abertura de valorização da cultura, da história e da 

religiosidade africana e afro-brasileira. 
A CRQMP por ser uma comunidade de pessoas remanescentes de 

quilombo, a inserção do protestantismo, com seus valores e crenças, contradiz e/ou 

                                                        
24  Apesar da divergência semântica do uso do termo religiões de “matriz” ou “matrizes” Africanas na 

literatura especializada, neste trabalho, optamos pelo uso de Religiões de Matrizes Africanas 
como forma de designação das diversas tradições religiosas transmitidas pelos africanos e 
africanas no Brasil a partir de traços culturais, linguísticos, históricos e geográficos. 

25  A lei estadual vem reforçar a aplicabilidade da Lei Federal nº 10.639/2003, tornando obrigatório o 
Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, oficial e particular de todo Estado do Amapá. 

26  Estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no 
currículo da educação básica e superior do sistema estadual de ensino do Estado do Amapá. 

27  Estabelece normas para criação e funcionamento das Instituições de Educação Escolar 
Quilombola, no âmbito da Educação Básica no Estado do Amapá e dá outras providências. 
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contribuiu para a exclusão/eliminação dos traços de matriz africana e afro-brasileira 

na comunidade por conta do racismo subjacente. E a Escola Quilombola Estadual 

Antônio Bráulio de Souza, localizada na comunidade, vem comungando e/ou 

aderindo a esse processo. Por outro lado, acreditamos que uma vez, sendo 

implementada a Lei n° 10.639/2003 nessa escola, há possibilidades de se promover 

uma abertura nessa realidade, para (re)construção da identidade negra, via currículo 

escolar. 

O trabalho está estruturado em cinco sessões. No primeiro capítulo, 

“Trajetória metodológica: as trilhas da investigação”, discorremos sobre a incursão 

pelo campo da pesquisa, o método e abordagem adotada, os instrumentos de coleta 

e análise de dados que foram utilizados. 

No segundo capítulo, “Quilombos no Brasil: espaços de resistência, de 

preservação da memória e da identidade”, temos como propósito, abordar conceitos 

relevantes para se entender as questões teóricas relativas à situação dos quilombos 

no Brasil, bem como apresentar os aspectos históricos e culturais dos quilombos 

brasileiros, conceituando e descrevendo a palavra e o significado de quilombo ao 

longo desse processo. Além disso, o capítulo aborda sobre os quilombos e as leis 

federais quanto ao o direito à igualdade e à propriedade. 

No terceiro capítulo, “Religião e cultura: um diálogo entre diferentes 

saberes”, refletimos sobre a relação entre religião e cultura. No primeiro momento, 

começamos a discussão descrevendo os conceitos de religião, religiosidade e de 

cultura nos quais este capítulo está fundamentado. No segundo momento, trazemos 

uma breve contextualização quanto o processo histórico e as consequências do 

Protestantismo no Brasil, bem como suas ramificações nos diversos segmentos da 

sociedade brasileira. E por último, adentramos nas questões como religiosidade 

africana, afro-brasileira, afro-ameríndia, religiosidade cristã, sincretismo religioso e 

práticas religiosas. 

No quarto capítulo, “Educação e o reconhecimento das diferenças”, 

abordamos sobre a relação educação e o reconhecimento das diferenças. Traçamos 

uma análise das diferenças na perspectiva da educação, bem como o processo 

histórico das lutas e conquistas da população negra brasileira quanto à questão 

educacional. Além disso, discorremos sobre as políticas educacionais para 

quilombos em âmbito nacional e em especial no Amapá. 
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No quinto e último capítulo, “Fundamentação, caminho teórico-metodológico 

e resultados da oficina pedagógica”, são demonstrados os caminhos teórico-

metodológicos, bem como o processo de antes, durante e depois da aplicação da 

oficina pedagógica na comunidade. O capítulo busca refletir sobre a experiência do 

desenvolvimento da ação colaborativa, mais precisamente sobre o Plano de Ação 

adotado para a realização de uma Oficina Pedagógica com a comunidade escolar e 

demais membros da CRQMP, pois oficinas pedagógicas são espaços de ação, 

reflexão e ação que podem possibilitar articulação com o cotidiano, com a história e 

com a cultura negra. 

Por fim, discorremos sobre algumas considerações finais sobre o resultado, 

como um todo do estudo realizado na CRQMP, acreditando que essas reflexões e 

considerações enriquecem estudos dessa natureza, como também colaboram com 

as lutas e as reinvindicações das comunidades negras brasileiras, assim como, traz 

possiblidades da existência de um ensino democrático, inclusivo e antirracista, 

considerando as especificidades dentro de um país diversificado e multicultural. 
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1 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA: AS TRILHAS DA INVESTIGAÇÃO 

A metodologia é a base para a efetivação de todo estudo, pois a mesma 

direciona os caminhos que se pretende seguir e qual a melhor forma de se alcançar 

os objetivos. No campo científico, é impraticável a realização de qualquer trabalho 

sem o seu uso, portanto destacamos aqui seu valor para este trabalho. O conteúdo 

presente neste capítulo compreende a incursão pelo campo da pesquisa, o método 

e abordagem adotada, os instrumentos de coleta e análise de dados que foram 

utilizados. 

A fundamentação literária e metodológica encontra aporte teórico em 

Antônio Carlos Gil,28 Cecília Warschauer,29 Clifford Geertz,30 Gilberto de Andrade 

Martins,31 Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina,32 Menga Lüdke e Marli André,33 

Michael Angrosino,34 Mikhail Bakhtin,35 Maria Cecília de Souza Minayo,36 Mary 

Aparecida Ferreira da Silva,37 entre outros/as. 

1.1 INCURSÃO NO CAMPO DA PESQUISA 

Com a minha mudança da cidade de Breves-PA, para a cidade de Santana-

AP em julho de 2006, muito me chamou a atenção o quantitativo de comunidades de 

remanescentes de quilombos localizados no estado do Amapá, bem como um 

                                                        
28  GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas da pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
29  WARSCHAUER, Cecília. A Roda e o Registro: uma parceria entre professor, alunos e 

conhecimento. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
30  GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
31  MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000. 
32  IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Pesquisa Colaborativa: investigação, formação e produção 

de conhecimentos. Brasília: Líber Livro Editora, 2008. 
33  LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 

1986. 
34  ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Trad. José Fonseca. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. (Coleção Pesquisa Qualitativa coordenada por Uwe Flik). 
35  BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. [Trad. Maria Ermantina Galvão e revisão por 

Marina Appenzeller]. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000; BAKHTIN, Mikhail; VOLOCHINOV, 
Valenti Nikolaiévitch. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Tradução de Michel Lahud e Yara 
Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1988. 

36  MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11 
ed. São Paulo, HUCITEC, 2008. 

37  SILVA, Mary Aparecida Ferreira da. Métodos e técnicas de pesquisa. 2. ed. Curitiba: IBPEX, 2009. 
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número muito expressivo de negros e negras em solo amapaense. Essa situação 

também me fez refletir e desejar conhecer mais sobre minhas raízes, pois minha avó 

materna é negra e descendente de negros/as que foram escravizados/as na região 

Amazônica, mais precisamente na atual região de Afuá,38 cidade localizada no 

arquipélago do Marajó, no estado do Pará. E nessa busca por pistas e vestígios de 

minha memória e raiz negra, percebi o quanto poderia contribuir com a população 

negra na luta por melhores condições de vida, dignidade, oportunidades e respeito. 

É pertinente lembrar que, assim como observamos em outras regiões brasileiras, a 

escravidão do povo negro foi intensa, na Amazônia não foi diferente, pois muitos 

amazônidas trazem em sua história e memória episódios de sofrimentos, lutas e 

conquistas.39 

Somando-se a isso, em 2012, por ocasião de meu ingresso no mestrado em 

Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), foi possível intensificar novas leituras, discussões e compreensões 

quanto à questão da população negra no Amapá, bem como, fazer parte do rol de 

pesquisadores/as, educadores/as, militantes e simpatizantes das lutas históricas do 

povo negro brasileiro, contra o racismo, preconceito étnico-racial, intolerância 

religiosa, entre outros assuntos de âmbito social, econômico e educacional. 

Um fato que despertou minha curiosidade na pesquisa acadêmica foi saber 

que dentre as quase duzentas comunidades quilombolas identificadas no Amapá, 

uma delas trazia um diferencial quanto sua identidade negra. Tratava-se da CRQMP 

– comunidade certificada e titulada como quilombo protestante - existente desde 

1954, mas que a partir do ano de 1968 aderiu ao protestantismo presbiteriano. 

Após a defesa de dissertação, em 11 de abril de 2014, e com desejo de 

cursar um doutorado, resolvi intensificar os estudos mais especificamente sobre as 

mudanças, os impactos culturais, religiosos e a educação escolar quilombola na 

CRQMP. Foi então que a partir do mês de maio de 2014 comecei a visitar a 

comunidade para conhecer mais de perto seu cotidiano, sua religiosidade, bem 

                                                        
38  O município está a cinco horas de barco da cidade de Macapá-AP com a qual mantém intensas 

relações econômicas e sociais. A estimativa da população em 2016 foi de 37.778 habitantes 
conforme dados do IBGE. Para verificar atualizações e consultar estimativas da população de 
anos anteriores, consulte o link 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/estimativa_tcu.shtm>. 

39  Cf. PACHECO, Agenor Sarraf. As Áfricas nos Marajós. Visões, fugas e redes de contato. In: 
_____. PAHL SCHANN, Denise; MARTINS, Cristiane Pires (org.) Muito Além dos Campos. 
Arqueologia e história na Amazônia Marajoara. GKNORONHA, Belém, 2010; SALLES, Vicente. O 
negro no Pará. Fundação Getúlio Vargas e Universidade Federal do Para, 1971. p. 33-71. 
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como o processo de implementação da educação para as relações étnico-raciais e 

das práticas curriculares quilombolas no espaço escolar local. 

Com a ajuda e incentivo de familiares, amigos/as, professores/as do 

mestrado e do professor Dr. Sérgio Rogério de Azevedo Junqueira da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), que esteve na banca de defesa de 

minha dissertação, resolvi participar em junho de 2015, do Processo de Seleção 

para o ingresso no Doutorado em Teologia da Faculdades EST, sendo aprovado na 

área de concentração Religião e Educação - linha de pesquisa Fenômeno Religioso 

e Práxis Educativa na América Latina. 

Assim, com o apoio da bolsa de estudo concedida pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), iniciamos o curso em 

agosto de 2015 e a pesquisa de campo no período de 19 de dezembro de 2015 a 22 

de maio de 2017 na CRQMP. Na maioria das vezes, no mínimo duas visitas ao mês 

no quilombo. Em alguns momentos, fomos recebidos na Escola Quilombola Estadual 

Antônio Bráulio de Souza, na casa do pastor Osvaldino Fortunato da Igreja 

Presbiteriana (IP), na Igreja Assembleia de Deus, na casa do senhor Manoel 

Alexandre Ramos, entre outros lugares. Esses momentos que ficamos conversando 

na CRQMP foram encontros muito importantes para analisar e compreender o 

cotidiano e a vida do/as moradores/as desse quilombo. 

Para realizar as visitas e as entrevistas, nos deslocávamos da minha casa, 

localizada no município de Santana-AP, aproximadamente 70 km até a chegada à 

CRQMP no município de Macapá-AP. Todas as visitas realizadas foram feitas 

através de automóvel, o que facilitou a locomoção e o tempo gasto no percurso. 

Durante a pesquisa de campo in loco, procuramos em todos os momentos 

nos despir de todo e qualquer conceitos e/ou pré-conceitos que poderiam existir em 

nosso imaginário, para que pudéssemos ouvir o clamor, as aflições, as angústias e 

os anseios desse povo. Assim, no esforçamos para compreender a cultura e o modo 

de vida local. 

A figura 01, a seguir, nos mostra uma visão geral do território quilombola do 

Mel da Pedreira: 
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Figura 01: Mapa da localização da Comunidade do Mel da Pedreira 

 
Fonte: Superti & Silva (2015).40 

                                                        
40  SUPERTI, Eliane; SILVA, Gutemberg de Vilhena et al. Comunidades Quilombolas na 

Amazônia.Confins [Online], 23 | 2015, posto online no dia 20 Março 2015. Disponível em: 
<http://confins.revues.org/10021>. DOI: 10.4000/confins.10021>. Acesso em: 04 abr. 2015. 
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1.2 MÉTODO E ABORDAGEM 

1.2.1 Método etnográfico com abordagem qualitativa 

A pesquisa encontrou seu fundamento no método etnográfico com 

abordagem qualitativa.41 Privilegiamos a pesquisa qualitativa, por nos permitir 

compreender melhor como os integrantes da CRQMP constroem e reconstroem 

seus saberes e fazeres ao levar em conta os aspectos religiosos e as relações 

étnico-raciais em seu cotidiano escolar. Entendemos como Menga Ludck e Marli 

André que a pesquisa qualitativa, por ser 

Aquela que se desenvolve numa situação natural, é rica em dados 
descritivos e tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 
complexa contextualizada. Responde a questões muito particulares e, 
sendo assim, se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, explora um universo de significações, motivos, 
crenças e atitudes que relacionam-se a um espaço mais íntimo de 
relações.42  

Seguindo esta mesma linha de raciocínio Maria Cecília Minayo, acrescenta 

que o método qualitativo é um método que em seu fundamento permite revelar 

processos sociais, novas abordagens, conceitos e categorias durante a 

investigação. Esse método se aplica à apreensão das percepções e opiniões dos 

grupos ou indivíduos pesquisados, revelando seu cotidiano e sua compreensão do 

mundo em que vivem.43 

Assim, para os/as autores/as em análise, entre as várias formas que podem 

assumir uma pesquisa qualitativa, destacamos a pesquisa do tipo etnográfica. Esta 

ganhou crescente aceitação na área educacional, devido principalmente ao seu 

potencial para estudar os fenômenos por esta produzidos. Quanto à justificativa para 

a escolha do nosso objeto de pesquisa, lembramo-nos de Edin Sued Abumanssur 

quando diz que “a entrada de uma nova crença em uma comunidade tradicional, por 

si só já é uma questão digna de observação e análise”.44 

Portanto, a escolha desta metodologia derivou do fato da etnografia 

descrever o comportamento de grupos humanos. Acreditamos que a pesquisa 

                                                        
41  LÜDKE; ANDRÉ, 1986. 
42  LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 18. 
43  MINAYO, 2008. 
44  ABUMANSSUR, Edin Sued. A conversão ao pentecostalismo em comunidades tradicionais. In: 

Horizonte, Belo Horizonte, v. 9, n. 22, p. 396-415, jul./set. 2011. p. 412. 
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etnográfica nada mais é que o resultado da experiência vivida entre o/a 

pesquisador/a e grupo pesquisado. Deste modo, a pesquisa etnográfica é apenas 

uma possibilidade de leitura e/ou releitura a respeito da realidade de um grupo 

social. Assim, no entendimento de Menga Lüdke e Marli André, a etnografia tem um 

sentido próprio que é a descrição de um sistema de significados culturais de um 

determinado grupo.45 Semelhantemente, Clifford Geertz afirma que:  

 [...] 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, escrito não com os sinais 
convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado.46  

Em Mary Aparecida Ferreira da Silva, também encontramos respaldo para a 

escolha desta metodologia, pois o método etnográfico concentrar-se em grupos e 

culturas humanas. Refere-se à análise descritiva das sociedades, principalmente 

das tradicionais e de pequena escala.47 É o caso do lócus de nossa pesquisa. 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, destacamos também o pesquisador 

Michael Angrosino, que expressa que a pesquisa etnográfica “é uma maneira de 

estudar pessoas em grupos organizados, duradouros, que podem ser chamados de 

comunidades ou sociedades”.48 Assim, o autor define que: 

A etnografia é a arte e a ciência de descrever um grupo humano – suas 
instituições, seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais 
e suas crenças [...]. Em qualquer situação os etnógrafos se ocupam 
basicamente das vidas cotidianas rotineiras das pessoas que eles 
estudam.49 (grifos nossos). 

E falar em vida cotidiana rotineira, lembramo-nos dos estudos de Agnes 

Heller que nos afirma que o homem ao nascer no cotidiano, aprende a viver no 

cotidiano, e esta vivência tem como característica a espontaneidade.50 Nas palavras 

do autor, a vida cotidiana: 
[...] é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana 
com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, 
colocam-se ‘em funcionamento’ todos os seus sentidos, todas as suas 
capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 
paixões e ideologias.51  

                                                        
45  LÜDKE; ANDRÉ, 1986.  
46  GEERTZ, 2008, p. 7. 
47  SILVA, 2009. 
48  ANGROSINO, 2009, p. 16. 
49  ANGROSINO, 2009, p. 30. 
50  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1989. 
51  HELLER, 1989, p. 17. 
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Pelo exposto, concluímos, portanto, que a pesquisa do tipo etnográfica nos 

permitiu uma relação favorável entre o pesquisador e a comunidade pesquisada, 

pois esta relação foi sendo construída de forma gradativa e harmoniosa, valorizando 

assim, o cotidiano da comunidade no âmbito social, cultural, religioso e histórico. 

Além disso, a pesquisa etnográfica ainda nos permitiu descrever as 

situações vivenciadas e observadas, os lugares, as pessoas, suas falas, as atitudes 

das pessoas nesse cotidiano, entre outros detalhes, pois foi um processo de 

interação entre o pesquisador, a sua experiência e ou seus dados coletados. 

1.3 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para as técnicas e procedimentos de coleta de dados desta pesquisa, além 

da observação direta in loco, orientada pelos pressupostos da abordagem qualitativa 

em pesquisa educacional conforme Uwe Flick52 utilizamos também da pesquisa 

bibliográfica, da pesquisa documental, da fotografia e da entrevista semiestruturada 

para a fundamentação teórica, e uma ação interventiva e/ou colaborativa (Oficina 

Pedagógica), na CRQMP como forma de contribuir com a prática educativa da 

escola quilombola que funciona daquela localidade. 

É de suma importância detalhar cada passo da pesquisa, pois segundo Eva 

Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, os métodos e as técnicas a serem 

empregados na pesquisa científica podem ser selecionadas desde a proposição do 

problema, da formulação das hipóteses e da delimitação do universo ou da 

amostra.53 Ressaltamos que dentre os métodos adotados para a coleta de 

informações, combinamos técnicas de análise quantitativa com técnicas de análise 

qualitativa para uma melhor compreensão dos dados coletados. 

1.3.1 Observação in loco 

A observação direta in loco ocorreu durante todo o processo de 

investigação, pois a observação direta é um importante alvo nas abordagens 

                                                        
52  FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
53  LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 5. ed. – 3. Reimpr. – 

São Paulo: Atlas, 2009. 
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qualitativas. Segundo Menga Lüdke e Marli André, a observação direta permite que 

o/a observador/a se aproxime da perspectiva dos sujeitos investigados, além de 

poder vivenciar as experiências diárias dos sujeitos. Possibilita ainda capturar visões 

de mundo, novos olhares e descrições, fenômenos particulares, bem como 

significados que atribuem à realidade que os cerca e as suas próprias ações.54 

Acreditamos que a presença in loco na CRQMP, proporcionou uma coleta de 

dados importante para a pesquisa. Por ocasião das visitas, através do “Diário de 

Campo”, foi possível fazer o reconhecimento, a descrição e a exploração da área do 

objeto em estudo. Nessa fase foram feitos registros escritos e fotográficos, bem 

como aproximação e laços de confiança junto à população da comunidade 

quilombola. Com essa aproximação, foi possível ainda conhecer em profundidade a 

realidade social, econômica, cultural, étnica, educacional e religiosa dessa 

comunidade. 

É pertinente ressaltar ainda que o Diário de Campo como instrumento de 

coleta de dados utilizado na observação in loco, consistiu em um caderno onde 

foram registradas todas as informações do durante e depois das visitas como, por 

exemplo, conversas, comportamentos, hábitos, gestos, expressões corporais, 

imagens, entre outros. 

1.3.2 Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica centrou-se nas contribuições de fontes teóricas de 

vários autores e autoras que publicaram livros, artigos, dissertações, teses, entre 

outros documentos pertinentes ao objeto de estudo. Conforme Gilberto de Andrade 

Martins trata-se, portanto, de um estudo para “conhecer as contribuições científicas 

sobre o tema, tendo como objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as 

contribuições teóricas existentes sobre o fenômeno pesquisado”.55 

Assim, para realizar o levantamento bibliográfico fizemos consultas on-line 

em diversas Bibliotecas de Instituições Públicas e Privadas, bem como em bancos 

de teses e dissertações disponíveis on-line como o Banco de Teses da CAPES e a 

Biblioteca Digital do Portal Domínio Público. Para pesquisar nesses bancos e 

                                                        
54  LÜDKE; ANDRÉ, 1986. 
55  MARTINS, 2000, p. 28. 
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bibliotecas on-line utilizamos as seguintes palavras-chave: Protestantismo; 

Comunidades Tradicionais; Comunidades Quilombolas; Comunidade Quilombola do 

Mel da Pedreira no Amapá; Identidade; Religiosidade; Educação Escolar 

Quilombola; Relações étnico-raciais; Sóciointeracionismo. 

1.3.3 Pesquisa documental 

Quanto à pesquisa de fontes documentais, lançamos mão de documentos 

legais como: Constituição Federal de 1988; Pareceres e Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação e Conselho de Educação Básica, em especial o Parecer 

CNE/CEB nº 16/2012, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola; Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional; 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana; Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial; 

Parâmetros Curriculares Nacionais; Parâmetros Curriculares para o Ensino 

Religioso; Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003; Lei nº 10.639/2003, Lei nº 

11.645/2008; Resolução nº 14/2006 e Resoluções n° 77/2014 e 025/2016 do 

Conselho Estadual de Educação do Amapá (CEE/AP); Lei nº 1.196/2008 do 

Governo do Estado do Amapá, Proposta Curricular de Educação do Estado do 

Amapá de 2009; Plano Estadual de Educação para o período de 2015-2025, 

promulgado através da Lei Estadual nº 1.907/2015; atas de reuniões, projetos, 

programas, ações, relatórios, entre outros documentos pertinentes, referente à 

CRQMP, pois segundo Antônio Carlos Gil, há de se considerar que os documentos 

constituem fonte rica e estável de dados e como os documentos subsistem ao longo 

do tempo, tornando-se importante fonte de dados em qualquer pesquisa.56 

Além disso, realizamos visitas a Coordenadoria de Desenvolvimento e 

Normatização das Políticas Educacionais (COODNOPE/SEED), Núcleo de 

Educação Étnico-Racial (NEER/SEED), Núcleo de Assessoramento Técnico-

pedagógico (NATEP/SEED) e Coordenadoria de Unidade de Currículo e Supervisão 

Escolar (UOCUS/SEED) da Secretaria de Estado de Educação do Amapá (SEED) e 

visitas em algumas Comunidades Quilombolas no Amapá de religiosidade africana e 

                                                        
56  GIL, 1999. 
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afro-brasileira, em busca de documentos e informações que pudessem contribuir 

para o enriquecimento de nosso trabalho. 

1.3.4 Recurso fotográfico 

O trabalho com imagens tem sido cada vez mais valorizado por 

pesquisadores/as. As fotografias estão cada vez mais presentes nas pesquisas, na 

sociedade em geral e principalmente, no cotidiano das pessoas. As fotografias são 

também, importantes fontes históricas. Muitos são os estudos que relacionam 

imagens fotográficas para se conhecer o passado e o presente. Boris Kossoy afirma 

que: 

As fontes fotográficas são uma possibilidade de investigação e descoberta 
que promete frutos na medida em que se tentar sistematizar suas 
informações, estabelecer metodologias adequadas de pesquisa e análise 
para decifração de seus conteúdos, e por consequência, da realidade que 
os originou.57 

Assim, o recurso fotográfico foi utilizado para complementar as informações, 

a fim de oferecer ao leitor uma descrição mais fidedigna da CRQMP, pois esse 

recurso se caracteriza como um importante meio de comunicação capaz de 

expressar o que as palavras não podem dizer. 

Para Luiz Eduardo Robinson Achutti, a fotografia, assim como a linguagem, 

pode ser tomada como um “recurso narrativo autônomo na função de convergir 

significações e informações a respeito de uma dada situação social”.58 Nas palavras 

do autor, 

[...] não se trata de buscar uma alternativa ao texto escrito, nem de provocar 
um ‘duelo’ entre texto e imagem, mas de salientar o fato de que, mesmo 
que o texto seja fundamental, sua associação a outras formas de linguagem 
não pode senão enriquecer os enunciados antropológicos.59  

Portanto, entendemos que as fotografias são importantes instrumentos que 

servem tanto para contar histórias, expressar momentos vividos por sujeitos sociais, 

                                                        
57  KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 2. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 32. 
58  ACHUTTI, Luiz Eduardo Robinson. Fotoetnografia: um estudo de antropologia visual sobre 

cotidiano, lixo e trabalho. Porto Alegre: Tomo Editorial e Palmarica, 1997, p. 13. 
59  ACHUTTI, Luiz Eduardo Robinson. Fotoetnografia da Biblioteca Jardim. Livraria Tomo 

Editorial/UFRGS editora. Porto Alegre. 2004, p. 94. 
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revelar o ambiente que nos cerca, quanto falar e/ou dizer algo sobre as pessoas.60 

Ana Crystina Venâncio Mignot declara que as fotografias 

[...] funcionam como artifícios para fixar a memória, evitar o esquecimento, 
garantir um lugar na posteridade. Emolduram o tempo. Organizam 
experiências. Acusam a passagem vertiginosa da vida.61 

É pertinente informarmos que todas as imagens feitas durante a pesquisa 

foram autorizadas pela liderança da CRQMP e pelos participantes da pesquisa, 

conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

1.3.5 Entrevista semiestruturada 

Quanto à realização de entrevista semiestruturada, a princípio, nossa 

intenção e proposta discutida no projeto por ocasião da qualificação da tese, eram 

um total de dez pessoas entre homens e mulheres, sendo: o gestor e as três 

professoras da Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza (1° ao 5° ano), 

os três moradores/as mais antigo/as62 da CRQMP, bem como aqueles que têm 

representatividade na discussão, elaboração, execução ou decisão nos assuntos 

e/ou ações de interesse dessa comunidade, neste caso, especificamente o líder da 

Igreja Presbiteriana, o líder da Igreja Assembleia de Deus e o líder da Associação de 

Moradores Remanescentes de Quilombolas da CRQMP (AMORQUIMP). A escolha 

desses líderes deve-se ainda pelo fato dos mesmos fazerem a mediação entre a 

comunidade, demais comunidades quilombolas no Amapá e instâncias de 

poder/governo e entidades não governamentais.63  

Como citamos anteriormente, a amostra inicial era dez pessoas, entretanto, 

ao iniciarmos a fase de entrevistas na CRQMP a partir de 29 de setembro de 2016, 

verificamos que uma das professoras da Escola Quilombola Estadual Antônio 

Bráulio de Souza estava de licença maternidade desde o início de setembro de 

2016. Outra situação percebida com as visitas in loco em julho de 2016 na CRQMP 
                                                        
60  MIGNOT, Ana Crystina Venâncio. Eternizando a imagem pioneira. In:______. ALVES, Nilda & 

SGARBI, Paulo. (orgs). Espaços e imagens na escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, p. 73-86. 
61  MIGNOT, 2001, p. 73. 
62  Acreditamos ser importante entrevistar os/as moradores/as mais antigos/as da comunidade 

quilombola, pois eles/elas trazem um maior inventário da memória em relação ao surgimento, a 
organização, ao momento em que a comunidade adotou a religião cristã de denominação 
evangélica, assim como quais eram os hábitos e costumes da comunidade antes da 
evangelização pela Igreja Presbiteriana. 

63  As entrevistas ocorreram no período de setembro a outubro de 2016 em locais diversos. 
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foi quanto instalação da nova denominação evangélica na comunidade. Tratava-se 

do Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro que surgiu no ano de 2012. 

Assim, mesmo com a impossibilidade de podermos contar com a 

participação de umas das três professoras da escola, incluímos no rol de amostra 

dos participantes da entrevista, o pastor responsável pela fundação do Ministério do 

Deus Vivo e Verdadeiro na CRQMP, por considerarmos importante ouvi-lo já que 

nos últimos cinco anos, a comunidade vem vivenciando a experiência religiosa de 

poder contar com outras denominações protestantes dentro da comunidade que não 

seja de denominação presbiteriana. Portanto, com a substituição de participante, o 

universo de pessoas entrevistadas nesta pesquisa permaneceu com o mesmo, ou 

seja, um total de dez pessoas. 

Considerando ainda a importância da participação de alguns sujeitos que 

poderiam contribuir de forma significativa para a análise de nossos dados, coletamos 

durante o processo de entrevistas realizadas nos meses de agosto a outubro de 

2016, informações orais através de diálogo com as seguintes pessoas: a) Luciano 

Rodrigo de Oliveira – Coordenador do Núcleo de Educação Étnico Racial 

(NEER/SEED); b) Aldinéia de Souza Cyrillo Neris – Ministra de Louvor do Grupo 

Azafes do Rei da Igreja Presbiteriana da CRQMP; c) Luiz Guilherme Mesquita Alves 

- Pastor Presidente da Igreja Presbiteriana no estado do Amapá. 

É oportuno lembrarmos que apesar do processo de entrevistas ser 

semiestruturado, mas foi o/a entrevistado/a que foi conduzindo a estruturação dentro 

do tema e da proposta da investigação.64 A tabela geral dos/as participantes das 

entrevistas ficou assim estruturada: 

TABELA 01 – Caracterização do grupo de entrevistados/as 
 

Nome 
Fictício 

Instituição que 
representa 

Cor 
ou 

Raça 
Quilom
bola? Religião Sexo Idade Formação 

Acadêmica 

Participante 
A 

Igreja 
Presbiteriana Negra Sim Protestante M 57 

anos 

Estudou até 
a 4ª série do 

antigo 1° 
grau 

Participante 
B 

Igreja 
Assembleia de 

Deus 
Negra Sim Protestante M 37 

anos 

Ensino 
fundamental 

completo 
Participante 

C 
Ministério do 
Deus Vivo e Parda Sim Protestante M 45 

anos 
Ensino 
médio 

                                                        
64  LÉSARD-HÉBERT et al. Investigação qualitativa: fundamentos e práticas. Instituto Piaget, Lisboa, 

1999, p. 64. 
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Verdadeiro incompleto 

Participante 
D 

Presidente da 
AMORQUIMP Preta Sim Protestante M 30 

anos 

Ensino 
Superior 
completo 

Participante 
E Direção escolar Parda Não Católica M 33 

anos História 

Participante 
F 

Professora na 
CRQMP Negra Sim Protestante F 55 

anos Pedagogia 

Participante 
G 

Professora na 
CRQMP Parda Não Católica F 28 

anos Pedagogia 

Participante 
H 

Morador mais 
antigo da 
CRQMP 

Negra Sim Protestante M 81 
anos 

Estudou até 
a 3ª série do 

antigo 1° 
grau 

Participante 
I 

Morador mais 
antigo da 
CRQMP 

Negra Sim Protestante M 70 
anos 

Estudou até 
a 4ª série do 

antigo 1° 
grau 

Participante 
J 

Moradora mais 
antiga da 
CRQMP 

Negra Sim Protestante F 66 
anos 

Estudou até 
a 4ª série do 

antigo 1° 
grau 

 
Fonte: Pesquisa própria. Entrevistas realizadas no período de setembro a outubro de 2016. 

A tabela 1 nos mostra que dentre as pessoas participantes da entrevista, 

somente dois entrevistados/as não são quilombolas (Participantes E e G - 

representante da direção escolar e uma professora do contrato administrativo, 

ambos moradores na cidade de Macapá-AP). Dentre os/as entrevistados/as a 

religião predominante exercida e/ou praticada é a protestante, com exceção também 

dos dois Participantes E e G que são de denominação católica. 

Em relação à questão da cor, os/as participantes da pesquisa ficaram livres 

para respondê-los sobre sua cor/raça, através do preenchimento dos dados 

pessoais, para implicitamente reconhecermos características como racismo, 

discriminação e/ou preconceito. Assim, analisando a tabela 1, notamos que a 

maioria (seis entrevistados/as) utilizou a definição de “negra”, sendo que três 

utilizaram a definição de “parda” e um a definição de “preta”. 

Segundo Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD) divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, a população 

brasileira que se autodeclara negra ou parda está aumentando na última década. 

Segundo a mesma pesquisa, 53% dos brasileiros e brasileiras se declararam 

“pardos/as” ou “negros/as” no ano de 2014. Além dos pretos, cresceu também o 

número de pessoas autodeclaradas pardas. Juntos, os conceitos de pardo e preto 

formam a população negra do país, que passou de 48,1% em 2004 para 53% em 
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2014. O uso do termo "preto" costuma ser muito criticado por ser um termo 

carregado de significado ofensivo e preconceituoso, entretanto, é essa a 

terminologia oficial utilizada nas pesquisas do IBGE.65 

A problemática do quesito cor é um aspecto que precisa ainda ser 

amadurecido em discussões e reflexões no Brasil, pois aparentemente não há um 

conceito homogêneo quanto a essa classificação e caracterização. A questão da 

autodeclaração decorre muitas vezes do desconhecimento que temos sobre 

proximidade ou distanciamento quanto ao pertencimento racial. Além disso, a 

autodeclaração da cor e/ou pertencimento racial de uma pessoa está muitas vezes 

confirmada ou negada pelo olhar do outro. 

Quanto ao nível de escolaridade dos/as participantes da pesquisa, 

observamos na tabela 1 que a maioria dos quilombolas residente no local, só 

estudou até o 5° Ano do Ensino Fundamental (Antigo 1° Grau) devido à escola só 

oferecer até esse nível de ensino. Os/as outros/as quilombolas que alcançaram 

outros níveis de ensino se deram devido o fato de terem saído da comunidade para 

estudarem na cidade, principalmente na cidade de Macapá. Outro fator importante 

que destacamos analisando a tabela 1 trata-se da idade dos entrevistados/as, pois a 

maioria deles/as tem mais de 30 anos. Com exceção dos três quilombolas mais 

antigos do quilombo que estão entre o intervalo de 66 a 81 anos. 

Sobre a questão de gênero, dos dez participantes da pesquisa, sete são do 

sexo masculino e três do sexo feminino. Essa questão se dá pelo fato das pessoas 

que representam e/ou tem voz na comunidade serem do sexo masculino. A exceção 

das três mulheres nessa pesquisa, se da pelo fato de duas serem professoras que 

atuam na escola – um universo na maioria das vezes liderado por pessoas do sexo 

feminino – e a terceira pessoa por ser a mulher mais antiga e que esteve presente 

em todo o processo histórico da CRQMP. 

Lembramos que por ocasião das entrevistas também foi solicitada 

autorização de participação para a realização da pesquisa (APÊNDICES B, C e D) 

com o intuito de compreendermos e analisarmos esse impacto cultural e religioso 
                                                        
65  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa nacional por amostra de 

domicílios: síntese de indicadores, 2014 / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - 2. ed. 
- Rio de Janeiro : IBGE, 2015. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94935.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016; BRASIL. 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa nacional por amostra de domicílios, 
2014. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000024052411102015241013
178959.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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pelo qual vem passando a CRQMP. Os participantes também foram informados de 

que naquele momento da entrevista, teriam o direito de não responder ou opinar 

sobre qualquer assunto que não lhes fosse conveniente. Além disso, informamos 

que poderiam em qualquer momento no decorrer da entrevista, quando 

considerassem necessário, solicitar o desligamento do equipamento ou mesmo 

censurar algum trecho da entrevista e de sua respectiva transcrição.66 

Os participantes da entrevista assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A), sendo informados de que os procedimentos adotados 

nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução nº 466/2012 – item IV do Conselho Nacional de Saúde. Além 

disso, de que a pesquisa teria caráter sigiloso, garantido o seu anonimato por 

ocasião da divulgação dos resultados, cujos dados seriam usados somente na área 

acadêmica e que os mesmos seriam guardados ao longo de cinco (05) anos em 

escritório pessoal do pesquisador, de forma a preservar a confiabilidade, disponíveis 

somente aos participantes quando necessário, e após esse período, o material seria 

destruído. 

Os participantes da pesquisa também foram informados de que o trabalho 

final de pesquisa seria divulgado através de comunicação oral em eventos nacionais 

e/ou internacionais, bem como em publicação de artigos em periódicos e, que não 

teriam nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como seriam 

informados de que nada seria pago por sua participação. E ainda, que a participação 

nesta pesquisa não trazia complicações legais e nenhum dos procedimentos usados 

ofereceria riscos à sua dignidade. 

O roteiro de entrevistas foi bastante amplo, procurando identificar inclusive o 

processo de construção e consolidação desses sujeitos como lideranças na 

comunidade. Vale ressaltarmos que as entrevistas foram gravadas em áudio com a 

autorização dos sujeitos. De acordo com Maria Cezira Fantini Nogueira-Martins “a 

gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, deixando o 

entrevistador livre para prestar toda a sua atenção ao entrevistado”.67 

                                                        
66  Cf. FREITAS, Sônia Maria de. História Oral: possibilidades e procedimentos. 2. ed. São Paulo: 

Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 91. 
67  NOGUEIRA-MARTINS, Maria Cezira Fantini; BOGUS, Claudia Maria. Considerações sobre a 

metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. In: 
_____. Saúde e Sociedade. Vol.13, nº 3, p. 44-57. São Paulo, 2004, p. 53. 
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É, portanto, pertinente observarmos que a pesquisa pode se beneficiar do 

uso do gravador ou outros recursos técnicos como instrumentos mediadores e 

reveladores das intensas experiências culturais e subjetivas que estamos vivendo no 

momento atual, embora as discussões metodológicas sobre o uso de aparatos 

técnicos ainda serem incipientes. 

Quanto à transcrição das entrevistas, optamos por trabalhar com a 

transcrição direta do discurso. Cada entrevista teve a duração média de 20 a 40 

minutos em locais escolhidos pelos próprios participantes. Inicialmente, depois de 

um breve esclarecimento do que se tratava a pesquisa, explicamos seus objetivos, 

convidando-os/as à participação no estudo. 

Os participantes envolvidos nas entrevistas receberam uma codificação a fim 

de garantir o anonimato. Optamos por determiná-los de “Participante” no corpo do 

trabalho, adicionando-lhes, após o uso do termo, uma letra maiúscula do alfabeto. 

Ressaltamos que as entrevistas foram transcritas logo após a coleta de dados, pois 

segundo Rosália Duarte, um procedimento que pode auxiliar ao pesquisador é iniciar 

a transcrição logo após a entrevista devido às impressões e as lembranças estarem 

vivas e presentes na memória do pesquisador.68 

Para as entrevistas semiestruturadas e observação in loco foram utilizados 

os seguintes recursos tecnológicos: caderno em espiral para anotações de diário de 

campo, minigravador, máquina fotográfica, papel A4, caneta, lápis e borracha. 

1.3.6 Pesquisa colaborativa 

Após a aplicação da entrevista semiestruturada e a análise dos dados 

coletados, com autorização e consentimento da CRQMP, estruturamos um Plano de 

Ação,69 colocando em prática, nossa proposta de pesquisa “interventiva”70 e/ou 

“colaborativa”71 por meio de uma Oficina Pedagógica que foi oferecida aos 

                                                        
68  DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisa qualitativas. Curitiba, Educar, n. 24, p. 213-225, 2004. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n24/n24a11.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2015. 
69 Mais detalhes sobre este Plano de Ação serão discutidos no capítulo 5 desta tese. 
70 A proposta da pesquisa interventiva está inspirada em várias investigações. Dentre estas, 

subsidiada pelo referencial teórico da educação popular. Encontramos por exemplo no Brasil, uma 
pesquisa dessa natureza em Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão (2008) que traz uma 
pesquisa interventiva no nordeste brasileiro. LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade et al. 
Extensão rural e extensão pesqueira: experiências cruzadas. Recife: FASE, 2008. 

71 A proposta da pesquisa colaborativa, segundo Selma Garrido Pimenta parte de perspectiva de uma 
pesquisa-ação e também de uma pesquisa participante, com ampliação para a compreensão de 
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participantes da pesquisa (direção escolar, professores/as, corpo de apoio) e a 

todos/as os moradores/as da comunidade que desejaram.72 

A Oficina Pedagógica foi coordenada pelo doutorando desta pesquisa, com 

colaboração e participação de três professores/as da rede pública estadual de 

ensino do Amapá, uma professora da Universidade Estadual do Amapá (UEAP) e 

três professores/as da UNIFAP na categoria de palestrantes. O curso aconteceu no 

período de 11 a 13 de janeiro de 2017. 

Quanto ao quantitativo de pessoas participantes da oficina, foram oferecidas 

vinte vagas, as quais todas foram preenchidas. Após encerramento da Oficina 

Pedagógica, foram realizadas na escola quilombola, seis visitas in loco, durante o 

período de março a maio de 2017, para acompanhar e verificar a prática do 

desenvolvimento das ações e o exercício das propostas discutidas por ocasião do 

curso. 

A finalidade da proposta da Oficina Pedagógica foi pautada nas discussões 

levantadas pelos/as próprios/as participantes envolvidos/as na pesquisa, bem como 

na reflexão/discussão sobre territorialidade, identidade, cultura, ancestralidade, 

memória, religiosidade, além das discussões específicas quanto à educação 

quilombola e o currículo escolar do colégio local. Afinal, temos a compreensão de 

que o ser humano é um agente social criativo, interativo e produtor de 

conhecimento. 

A escolha da pesquisa colaborativa justifica-se por configurar-se em um 

espaço compartilhado, situar-se na perspectiva sócio-histórica, uma vez que 

concebe ao ser humano como um ser em constante interação com o mundo que o 

cerca, possibilitando uma construção reflexiva e conjunta do conhecimento. De 

acordo com Jorge Luiz da Silva e Andréa Maturano Longarezi, a pesquisa 

colaborativa se efetiva no âmbito educacional como atividade de coprodução de 

                                                                                                                                                                             
uma pesquisa crítico-colaborativa. PIMENTA, Selma Garrido et al. Pesquisa colaborativa na 
escola como abordagem facilitadora para o desenvolvimento da profissão de professor. In: _____. 
MARIN, Alda Junqueira (org.). Educação continuada. Campinas: Papirus, 2000. p. 50-72; 
PIMENTA, Selma Garrido. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir 
de experiências com a formação docente. Cadernos Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n° 3, 
p. 521-539, set./dez. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a13v31n3.pdf>. 
Acesso em: 05 jan. 2016. 

72  Embora a conceituação do termo “pesquisa interventiva” e/ou “pesquisa colaborativa” estarem 
dentro do mesmo campo de discussão, optamos pelo o uso do termo “pesquisa colaborativa” por 
considerarmos a palavra “colaborativa” mais adequanda para uso em nosso trabalho. 
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saberes, desencadeando formação, reflexão e desenvolvimento profissional, de 

forma colaborativa, visando à transformação de uma dada realidade.73 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Maria Lopes de Melo Ivana 

Ibiapina reafirma a ideia de que: 

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores 
tanto em processos de produção de conhecimentos quanto de 
desenvolvimento interativo da própria pesquisa, haja vista que o trabalho 
colaborativo faz com que professores e pesquisadores produzam saberes, 
compartilhando estratégias que promovem desenvolvimento profissional.74 

Acreditamos que pesquisar de forma colaborativa é uma possibilidade 

alternativa de produção de conhecimento científico que garante formação, pesquisa 

e desenvolvimento profissional. Além disso, promove reflexão crítica de significados, 

supre as necessidades da prática educativa, favorece a produção de conhecimento, 

cria condições para que culturas docentes alienantes sejam questionadas e 

superadas, articule teoria e prática, entre outras. 

A investigação colaborativa é também fundamental, uma vez que surge 

como um caminho inovador, principalmente no campo da educação, pois trabalha 

com 

[...] situações-problema nas quais a produção do conhecimento exerce 
papel fundamental para a transformação dos envolvidos e do contexto em 
que a pesquisa se insere, possibilitando que diferentes formas de aprender 
sejam acessíveis a todos os partícipes.75 

Vale ressaltar ainda que na pesquisa colaborativa, pressupõe-se a 

efetivação da mudança numa ação de parceria entre docentes e pesquisadores/as. 

Assim, a pesquisa colaborativa esteve alicerçada em princípios da pesquisa-ação 

emancipatória, isto é, uma pesquisa que tende a colaborar não somente com o 

processo educativo no espaço escolar, mas na CRQMP como grupo social coletivo. 

Neste sentido, esta pesquisa possui determinadas particularidades e distinções que 

a tornam singular. Uma delas é considerar o contexto investigado como uma 

totalidade, pois não se prende apenas a questões pertinentes aos sujeitos 

                                                        
73  SILVA, Jorge Luiz da; LONGAREZI, Andréa Maturano. Pesquisas de intervenção no campo da 

formação de professores: limites e possibilidades. XVI ENDIPE - ENCONTRO NACIONAL DE 
DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO - UNICAMP - Campinas – 2012, p. 01-12. Disponível em: 
<http://www2.unimep.br/endipe/2573c.pdf>. Acesso em: 18 out. 2014. 

74  IBIAPINA, 2008, p. 25. 
75  COELHO, Grasiela Maria de Sousa. Formação contínua e Atividade de Ensinar: produzindo 

sentidos sobre o brincar na Educação Infantil. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal do Piauí – UFPI, Teresina, 2012. p. 51. 
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envolvidos, mas se consideram no caso da formação de professores/as, também os 

contextos escolar e social.76 

Para a aplicação da Oficina Pedagógica com os sujeitos participantes da 

pesquisa, os recursos (materiais, humanos e financeiros) foram de responsabilidade 

do autor da pesquisa e disponibilizados de acordo com a necessidade, no decorrer 

dos trabalhos. 

1.4 ANÁLISE, DISCUSSÃO E COMPREENSÃO DOS DADOS 

Para a análise e interpretação dos dados coletados nos valemos do aporte 

teórico advindo do sóciointeracionismo dialógico de Mikhail Bakhtin77. O 

interacionismo sócio-discursivo “é um quadro teórico que entende as condutas 

humanas como ações situadas cujas propriedades estruturais e funcionais são, 

antes de tudo, um produto da socialização”.78 É pertinente ressaltarmos que o 

sóciointeracionismo como categoria de análise surgiu na década de 1960. Porém, foi 

somente no final da década de 1970 e início da década de 1980 que esta corrente 

teórica ganhou força no âmbito da Sociologia e da Filosofia.79 

Lembramos que o sóciointeracionismo, antes de ser uma categoria de 

análise, é uma tendência pedagógica, pois no campo da educação, o psicólogo 

russo Lev Semenovitch Vygotsky no século XX, desenvolveu importantes estudos 

sobre o sóciointeracionismo. Para Vygotsky o sóciointeracionismo tem como 

principal elo, a interação entre os indivíduos, ou seja, o autor entende o 

desenvolvimento do ser humano numa perspectiva sociocultural, isto é, uma relação 

dialética, onde o ser humano não somente internaliza, mas também intervém e 

transforma.80 

Se para o construtivismo de Jean William Fritz Piaget, a aprendizagem 

ocorre de forma individual, para sóciointeracionismo de Vygotsky, todo o processo 
                                                        
76  IBIAPINA, 2008. 
77  BAKHTIN, 2000. 
78  BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo 

sócio-discursivo. Trad. Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 2. Reimpressão. São Paulo: 
EDUC, 2003. p. 13. 

79  COSTA-HÜBES, Terezinha Conceição. O processo de formação continuada dos professores do 
Oeste do Paraná: um resgate histórico-reflexivo da formação em língua portuguesa. Londrina, PR: 
UEL, 2008 (Tese de doutoramento). 

80  RESENDE, Muriel Lemes Moreira. Vygotsky: um olhar sociointeracionista do desenvolvimento da 
língua escrita, 2009. Disponível em: <http://www.profala.com/artpsico108.htm>. Acesso em: 18 
jun. 2016. 
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de aprendizagem está diretamente relacionado à interação do indivíduo com o meio 

externo como, por exemplo, interação com objetos e demais sujeitos. E nesse 

processo social e educacional, o/a professor/a deve favorecer a convivência e o 

estímulo do/a educando/a na busca da construção do conhecimento. 

Portanto, a importância da escolha do sóciointeracionismo como categoria 

de análise e/ou tendência pedagógica, nesta pesquisa justifica-se pelo fato da 

mesma considerar a presença do outro no cotidiano, indicando que a língua não é 

somente um ato individual, seja na fala ou na escrita, mas, sobretudo, quando nos 

dirigimos aos sujeitos concretos que também estabelecem uma relação dialógica 

com o ambiente no qual vivem. 

Segundo Mikhail Bakhtin, todo discurso se constrói na interação com o outro, 

portanto é nessa relação com o outro que nos constituímos socialmente.81 Para o 

autor: 

A riqueza e diversidade dos gêneros discursivos são imensas, não só 
porque as possibilidades de atividade humana são inesgotáveis, mas 
porque cada esfera dessa atividade humana comporta um repertório de 
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que 
a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.82 

Portanto, verificamos através dessa análise se os sentidos e os signos se 

encontravam em conformidade com os aspectos sociais e históricos em que foram 

produzidos. Além disso, Mikhail Bakhtin, diz que todo discurso é constituído, em sua 

tessitura, por milhares de fios ideológicos, pois, ao produzi-lo, o sujeito o faz a partir 

de um lugar social, de uma perspectiva ideológica e, assim, transmite valores, 

crenças, visões de mundo que representam os lugares sociais que ocupa.83 

Nas obras de Paulo Freire Pedagogia da esperança84 e Pedagogia do 

oprimido85 embora, em nenhum momento, o autor faz referência diretamente aos 

estudos de Mikhail Bakhtin, encontramos em suas declarações a confirmação da 

sutileza ideológica do discurso, pois em muitos casos, observamos os obstáculos 

que impedem ao oprimido reconhecer-se como tal. Beth Brait ao discursar sobre os 

trabalhos de Mikhail Bakhtin declara que o mesmo afirma 

                                                        
81  BAKHTIN, 1988. 
82  BAKHTIN, 2000, p. 279. 
83  BAKHTIN, 2000, p. 86.  
84  FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 6 ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 
85  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 42 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
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[...] que tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um 
enunciador, não pertence só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, 
às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais, quase 
imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam simultaneamente 
no momento da fala.86 (itálico da autora). 

Neste sentido, o discurso que tomamos como objeto de estudo nesta 

pesquisa expressa posições políticas e ideológicas de um grupo social, pois de 

acordo com Michel Foucault, o “discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do 

qual nós queremos apoderar”.87 Assim, acreditamos que os sentidos que eles 

articulam não estão apenas nas palavras, nos textos, mas sim na relação com a 

exterioridade, nas condições em que foram produzidos, nos discursos em que eles 

se sustentam e para onde apontam, no lugar de onde fala o sujeito. 

No que tange ao sentido do discurso, Eni Puccinelli Orlandi, afirma que a 

análise dos discursos “procura compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua 

história”.88 Além disso, a autora diz que a formação discursiva “permite compreender 

o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia”.89 

Portanto, com base nos autores e autoras ora citados/as, analisamos os 

pontos de convergência e/ou divergência entre os discursos de cada um/a 

destes/as. Da mesma forma, refletimos como o discurso está associado à 

ressignificação das práticas culturais, religiosas e identitárias. E, com base ainda na 

pesquisa bibliográfica e documental, na ação colaborativa através da aplicação da 

oficina pedagógica, apresentamos possiblidades de solucionar e/ou amenizar nossa 

problemática levantada, ou mesmo, criar outros questionamentos passíveis de 

novas e profundas pesquisas. 

                                                        
86 BRAIT, Beth. As vozes bakhtinianas e o diálogo inconcluso. In:_____. BARROS, Diana Luz Pessoa 

de; FIORIN, José Luiz  (orgs). Dialogismo, polifonia, intertextualidade: em torno de Mikhail Bakhtin. 
São Paulo: Edusp, 1994. p. 14. 

87 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 5. ed. 
São Paulo: Edições Loyola, 1999. p. 10. 

88 ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: Princípios e procedimentos. 6. ed. Campinas (SP): 
Pontes, 2005. p. 15. 

89 ORLANDI, 2005, p. 43. 
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2 QUILOMBOS NO BRASIL: ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA, DE PRESERVAÇÃO 

DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE 

O crescente número nas pesquisas e estudos das chamadas Comunidades 

Remanescentes de Quilombos, nas últimas décadas, vem ganhando força nos 

estudos das ciências humanas, principalmente devido às reivindicações do 

Movimento Negro Brasileiro e das Políticas Públicas de Ações Afirmativas por partes 

de órgãos governamentais e não governamentais. 

A população negra no Brasil foi a principal executora dos trabalhos de 

construção da sociedade brasileira tanto no aspecto social, econômico quanto 

cultural, porém percebemos que por muitos anos essa população não foi enxergada 

e valorizada como uma população cidadã participante de igualdades, de condições e 

oportunidades, pois até hoje as lutas pelo acesso aos direitos são constantes. 

As comunidades remanescentes de quilombos no Brasil são o símbolo de 

resistência que através de suas lutas tem tentado preservar suas memórias e 

identidades. Além disso, é o testemunho vivo da população afrodescendente contra 

o processo de escravidão e opressão desde o início do processo escravista no 

Brasil. 

Assim, sob tal enfoque, este capítulo tem como propósito, abordar conceitos 

relevantes para se entender as questões teóricas relativas à situação dos quilombos 

no Brasil, bem como apresentar os aspectos históricos e culturais dos quilombos 

brasileiros, conceituando e descrevendo a palavra e o significado de quilombo ao 

longo desse processo. Além disso, o capítulo aborda sobre os quilombos e as leis 

federais quanto ao o direito à igualdade e à propriedade. 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DOS QUILOMBOS NO BRASIL 

O interesse na elaboração deste tópico está associado à importância de se 

conhecer mais sobre os quilombos no Brasil e reescrever sobre aspectos históricos 

e culturais desse grupo, que mesmo após séculos de existência, ainda vivem 

silenciados no espaço rural e/ou urbano brasileiro. E em muitos casos, nas periferias 

das cidades. 
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Nossa discussão e análise parte da ideia de Edgardo Lander quando afirma, 

no início do seu texto intitulado Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos 

dizendo que uma posição crítica emancipatória requer que questionemos o estatuto 

de “objetividade” e “naturalidade” do conhecimento e, sobretudo, das ciências 

sociais, as quais, tendo sido formatadas por racionalidades coloniais/imperiais, hoje 

legitimam o projeto neoliberal.90 O autor diz ainda que “trata-se de uma ideia com 

uma longa história no pensamento ocidental dos últimos séculos”.91 

Assim, com base nesse pensamento, entre outros, objetivamos construir 

uma análise em âmbito nacional da evolução do conceito de Quilombo, tanto em 

linhas gerais quanto específicas até o entendimento mais moderno do que é ser hoje 

quilombola no Brasil. De acordo com os estudos de Glória Moura: 

Historicamente, quando se fala de quilombos o imaginário do brasileiro se 
reporta à definição do Conselho Ultramarino em 1740 [...] Tal conceito foi 
ampliado e ressignificado e atualmente entende-se por quilombos 
comunidades negras rurais habitadas por descendentes de africanos 
escravizados que mantêm laços de parentesco e vivem, em sua maioria, de 
culturas de subsistência, em terra doada, comprada ou ocupada 
secularmente pelo grupo. Os negros dessas comunidades chamadas 
remanescentes de quilombos valorizam as tradições culturais dos 
antepassados, religiosas ou não, recriando-as no presente. Possuem uma 
história comum e têm normas de pertencimento explícitas, com consciência 
de sua identidade.92 

As histórias contadas por quem viveu e o que foi vivido por seus/suas 

antecessores/as são de grande relevância para a preservação da memória, bem 

como para o universo acadêmico e para a sociedade em geral, uma vez, que revela 

conhecimentos de sua identidade, de sua vida cotidiana, entre outros, que ainda 

precisam ser aprendidos e compreendidos, pois de acordo com Leonardo Boff, os/as 

negros/as 

Pelo fato de serem diferentes dos brancos, dos cristãos e dos europeus, 
foram tratados com desigualdade, discriminados. A diferença de raça, de 
religião e de cultura não foi vista pelos colonizadores como riqueza humana. 
Grande equívoco: a diferença foi considerada como inferioridade!93 

                                                        
90  LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In:____. LANDER, 

Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-
americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 8. (Coleção Sur Sur). Disponível em: 
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lander/pt/lander.html>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

91  LANDER, 2005, p. 8. 
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E é essa “diferença” que buscamos evidenciar como uma riqueza histórico-

cultural e como forma de valorização da identidade negra brasileira, pois a 

população negra muito contribuiu e, ainda contribui, para o desenvolvimento de 

nossa nação. 

Segundo o Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, as populações 

tradicionais são consideradas no contexto político atual, como grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, pois possuem formas próprias de 

organização social, ocupando e usando territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando para tanto, conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas 

pela tradição.94 

A formação dos quilombos no Brasil está diretamente ligada ao processo 

escravista brasileiro. Os negros e negras foram trazidos e trazidas ao Brasil de 

diversos lugares do Continente Africano. Essa foi uma das táticas utilizadas pelos 

senhores donos de escravizados/as, pois entendiam que vindos de locais diferentes, 

poderiam evitar qualquer possibilidade de organização ou rebelião. Além disso, 

ainda em solo africano esses negros e negras escravizados/as eram batizados e 

marcados a ferro quente para facilitar a identificação. Entre os grupos mais 

importantes que chegaram ao Brasil, destaque para aqueles de origem bantu e 

ioruba. Ao chegarem ao Brasil, trabalhavam em diversas profissões.95 

Entre essas profissões destacamos o trabalho na mineração, nas atividades 

açucareiras, na colheita de café, na criação de animais, nos serviços domésticos, 

nas cidades havia a presença de negros que trabalhavam como alfaiates, 

sapateiros, carpinteiros, carregadores, vendedores, entre outras profissões. 

Para Katia M. de Queirós Mattoso, ser escravo no Brasil era perder sua 

identidade, pois sua origem era ignorada. Além disso, o/a escravizado/a ganhava um 

novo nome, era coisificado/a. Segundo a autora, o/a escravizado/a não podia se 

casar e seus/suas filhos/as já eram escravizados/as ao nascer. A condição de 

escravizado/a era racial e não havia mobilidade social.96 
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Segundo Adelmir Fiabani o quilombo se formava com a intenção de resistir 

ao escravismo. E eram causadas principalmente pelo excesso de trabalho, maus-

tratos e castigos constantes. Entretanto, o autor afirma que embora essa realidade 

fosse muito comum, além de escravizados/as que fugiam, no quilombo, também se 

podiam encontrar homens e mulheres livres, pessoas pobres e índios.97 De acordo 

com Hendrix Alessandro Anzorena Silveira: 

Além da opressão escravista, a cor da pele e a espiritualidade foram fatores 
importantes para uma unificação destes povos. Essa unificação gerou 
resistência. Fugas, aquilombamentos, lentidão no trabalho, justiçamentos e 
revoltas foram formas que os negros africanos ou afrodescendentes 
encontraram para demonstrar toda sua rebeldia com o sistema.98 

João José Reis e Flávio dos Santos Gomes nos relatam que no Brasil esses 

focos de reunião de escravizados/as “foram chamados quilombos e mocambos e 

seus membros, quilombolas, calhambolas ou mocambeiros”.99 De acordo com Ilka 

Boaventura Leite, a palavra quilombo é aportuguesada da palavra kilombu, de 

origem africana da língua Mubundu, que carrega o significado de uma sociedade de 

jovens guerreiros africanos de origem da região do Imbagala.100 

Vale ressaltar que no Brasil, o quilombo mais conhecido pela sua força de 

resistência foi e continua sendo, o Quilombo dos Palmares. Esse quilombo foi um 

dos mais importantes quilombos do Período Colonial. Ele surgiu e se desenvolveu 

na antiga capitania de Pernambuco, na região da Serra da Barriga. Na atualidade, 

uma região que pertence ao município de União dos Palmares, localizado no estado 

de Alagoas. 

Segundo Décio Freitas, o Quilombo dos Palmares... 

[...] foi a manifestação mais eloquente do discurso antiescravista dos negros 
brasileiros nos quase três séculos da escravidão, representando um marco 
na resistência negra. A resolução tomada na Serra da Barriga ‘de morrer 

                                                        
97  FIABANI, Adelmir. Mato, palhoça, pilão: O quilombo, da escravidão às comunidades 
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batuque do Rio Grande do Sul, 2014, 135f. Dissertação (mestrado) – Escola Superior de Teologia. 
Programa de Pós-graduação. Mestrado em Teologia. São Leopoldo: EST/PPG, 2014, p. 56. 
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99  REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). Liberdade por um fio: histórias dos 
quilombos no Brasil. São Paulo: Companhias das Letras, 1996. p. 10. 

100  LEITE, 2000. 
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antes de aceitar a escravidão’, demonstra a essência da mensagem que os 
negros de Palmares deixaram [...].101 

Ao logo dos tempos foram vários os sentidos atribuídos ao quilombo não só 

por parte do Movimento Negro Brasileiro como também pela legislação brasileira 

desde o século XVIII. O termo quilombo possui uma definição clássica, atrelada à 

legislação repressiva do período imperial brasileiro. 

Segundo Alfredo Wagner Berno de Almeida, o quilombo foi concebido como: 

“toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”.102 Para 

Martin Lienhard a ideia de fuga não era algo muito comum entre os/as 

escravizados/as. Essa prática de “consciência escrava” e residência a dominação 

portuguesa tornou-se mais visível e praticada com o colonialismo europeu.103 

Laura Jane Both aponta que desde a legislação do século XVIII o termo 

quilombo muda de significado segundo as necessidades jurídicas.104 Vale ressaltar 

que em toda América Latina, o Brasil foi um dos primeiros a organizar o sistema 

escravagista de produção e o último a abandoná-lo. 

Percebemos que mesmo com a abolição formal da escravidão em 1888, 

ainda nos dias de hoje a situação de escravidão do povo negro e suas 

circunstâncias desfavoráveis não se encerraram, pois estão presentes de forma sutil 

na sociedade. Nesse contexto, é impossível afirmar que a escravidão acabou em 

1888 com a Lei Áurea. As comunidades remanescentes de quilombo viveram e 

ainda vivem com ações que visam retirá-los de suas terras bem como suprimir seus 

direitos ora conquistados. 

Diante desse contexto, é indispensável reconhecer que as comunidades 

remanescentes de quilombo de hoje, ainda são verdadeiros espaços de luta contra a 

opressão, pela identidade coletiva mantida através dos tempos, assim como eram 

também os antigos quilombos. Sendo assim é necessário 
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[...] valorizar as trajetórias de lutas e os espaços comuns vivenciados pelas 
famílias de origem africana, na construção de laços de sociabilidade 
capazes de fazer frente aos estigmas e aos modos de rejeição que foram 
largamente refundados na sociedade pós-escravista.105 

Para Ilka Boaventura Leite, os quilombos começam a ganhar força de 

resistência somente a partir de 1930 e 1940, com o aparecimento da Frente Negra 

Brasileira.106 Segundo a autora, o quilombo tem “na atualidade importante dimensão 

na luta dos afrodescendentes”.107 Além disso, quilombo nos tempos atuais serve 

como forma de fortalecimento às lutas contra a discriminação racial e social.108 

Acreditamos que a titulação das terras de remanescentes de quilombo não 

representa apenas o reconhecimento de que os quilombolas tiveram importante 

papel na formação da sociedade brasileira, mas, sobretudo, que hoje a existência de 

remanescentes de comunidades de quilombo teve e ainda tem na atualidade, um 

papel importante nos destinos e identidade cultural brasileira. O quilombo era um 

espaço de busca pela liberdade, um lugar em que as pessoas oprimidas pelo 

sistema da época podiam tentar viver em condições melhores. 

Até a CF de 1988, o termo Quilombo estava comumente associado a 

abordagens e interpretações históricas e políticas sobre a construção do Brasil como 

nação.109 A partir de 1988, com a publicação do artigo 68 do Ato das Disposições 

das Constitucionais Transitórias (ADCT)110 o termo Quilombo, e também o 

remanescentes de quilombo, passam a ser termos usados para atribuir direitos 

territoriais. 

Entretanto, cabe destacar que por ocasião da aprovação do artigo 68 do 

ADCT, a maioria dos parlamentares constituintes concebia o quilombo como 

fenômeno histórico-sociológico, isto é, trabalhadores/as escravizados/as fugitivos/as 

que constituíram comunidades livres e autônomas dentro da ordem escravista. 

Segundo Adelmir Fiabani, logo que foi aprovado o artigo 68 do ADCT, 

surgiram algumas discussões em meio à sociedade brasileira, como por exemplo, 

“antropólogos, ativistas, parte do movimento negro, lideranças de algumas 
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comunidades negras, alguns parlamentares perceberam que ele não atenderia todas 

as comunidades negras, [...] decidiu-se pela ressignificação do termo [...]”.111 

2.1.1 Conceitos de quilombo: um longo processo histórico 

A definição de Quilombo no campo da historiografia é bastante ampla, tendo 

em vista que existem muitos estudos e pesquisas nesta área. No decorrer dos 

estudos sobre a história do Brasil, ocorreram várias interpretações, análises, 

conceitos e ressignificações referentes ao fenômeno quilombola. 

Além disso, com as demandas do cenário político e social atual, o 

reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombo gera entraves 

conceituais que norteiam e inflamam debates de historiadores/as e antropólogos/as 

em torno desta temática. Para Ilka Boaventura Leite, “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”.112 

José Maurício Andion Arruti ao falar sobre remanescentes de quilombo faz 

uma crítica dizendo que na maioria das vezes não têm uma relação fática com 

aquilo que a historiografia reconhece como quilombo, e que o quilombo foi utilizado 

para ganhar forças políticas no presente.113 Assim, as comunidades quilombolas 

são: 

Grupos mobilizados em torno de um objetivo, em geral a conquista da terra, 
e definidos com base em fatores pretensamente primordiais, tais como uma 
origem ou ancestrais em comum, hábitos, rituais ou religiosidade 
compartilhados, vínculo territorial centenário, parentesco social 
generalizado, homogeneidade racial, entre outros.114 

Adelmir Fiabani em sua tese de doutorado nos relata que “nas discussões 

sobre o quilombo, alguns pesquisadores e estudiosos da questão afirmaram que a 

data de 1888 não tem tanta importância com relação aos quilombos”, pois os 
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quilombos são resultados de “cativos libertos e insurretos e negros livres antes e 

depois da Abolição”.115 

Para a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) remanescentes de 

quilombo não se refere a resquícios arqueológicos, pois são grupos étnicos 

conceitualmente definidos pela antropologia como “um tipo organizacional que 

confere pertencimento através de normas e meios empregados para indicar afiliação 

ou exclusão”.116 

Os estudos de Ilka Boaventura Leite demonstram que a questão envolvendo 

as comunidades quilombolas é muito complexa, pois não envolve somente 

legalização de terras e/ou o resgate de uma dívida, mas assumi novas 

interpretações. Assim o quilombo passa, 

[...] A significar, um tipo particular de experiência, cujo alvo recai sobre a 
valorização das inúmeras formas de recuperação da identidade positiva, a 
busca por tornar-se um cidadão de direitos, não apenas de deveres. 
Enquanto uma forma de organização, o quilombo viabiliza novas políticas e 
estratégias de reconhecimento.117 

O quilombo vem sendo ressignificado pelo Movimento Negro Brasileiro há 

muitas décadas, desde suas lutas no século passado. A partir da década de 1970, 

os movimentos sociais negros têm lutado por propostas que tem como objeto “a 

construção de uma forte identidade étnica afro-brasileira”.118 Assim, atualmente, uma 

das estratégias de luta é a exigência de que a titulação territorial seja fundamentada 

em critérios étnicos. 

Dentre as diversas conceituações que surgiram aos longos dos anos, 

concordamos com as de Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes quando definem 

quilombo como sendo 

Uma experiência coletiva, não só dos africanos, mas de seus descendentes, 
somados as tantas experiência trocadas em seu interior pelos diferentes 
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sujeitos que por lá se abrigaram como de mestiços, indígenas, inclusive os 
brancos destituídos da sociedade colonial.119 

Para 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, a ancestralidade, as tradições e práticas 

culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de três mil 

comunidades quilombolas.120 

Para a Fundação Cultural Palmares (FCP), os quilombolas “são 

descendentes de africanos/as escravizados/as que mantêm tradições culturais, de 

subsistência e religiosas ao longo dos séculos”.121 Vale ressaltar que a FCP foi 

criada “com a finalidade de promover a presença dos valores, culturais, sociais e 

econômicos decorrentes da influencia negra na formação da sociedade brasileira”.122 

Com base nestas discussões, entendemos que a definição de quilombo 

ultrapassa a historiografia baseada na fuga dos/as escravizados/as, pois o conceito 

de quilombo gira em torno, da luta pela posse definitiva da terra, de novos desafios e 

da preservação da memória e da cultura que reúne um verdadeiro universo de 

tradições. Como nos sugere Adelmir Fiabani, que atualmente, o quilombola é aquele 

“sujeito consciente de seus direitos étnicos, capaz de autodefinir-se como tal, dotado 

de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência histórica”.123 

2.1.2 Os quilombos e as leis federais: ressignificando o direito à igualdade e à 

propriedade 

A CF de 1988 significou uma importante mudança na concepção de 

cidadania, tendo em vista o rol de direitos nela previsto e, principalmente, os sujeitos 
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de tais direitos como, por exemplo, o direito dos remanescentes de quilombo. Até a 

CF de 1988 não havia nenhuma previsão legal que obrigasse o Estado a fazer 

políticas públicas de acesso a terras para quilombolas. Entretanto, os artigos 215 e 

216 da CF de 1988 que tratam do patrimônio cultural brasileiro, estabeleceram a 

proteção às manifestações afro-brasileiras e o tombamento de documentos e sítios 

detentores de “reminiscências históricas dos antigos quilombos”. 

Encontramos no parágrafo primeiro do artigo 215 da CF de 1988, por 

exemplo, o respaldo legal para o reconhecimento da existência de um grupo com um 

passado histórico em comum, e, mais ainda, com uma necessidade comum de luta 

pela conservação de sua cultura e pela garantia de estarem efetivamente inseridos 

na sociedade brasileira. 

Além disso, a CF de 1988 previu em seu artigo 68 do ADCT o direito dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos à propriedade de tais terras, 

cabendo ao poder público, a demarcação de tais áreas e a expedição do respectivo 

título. Conforme Caio Tácito, “aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”.124 

A partir da CF de 1988, diversas leis e decretos foi proposto, tanto no 

sentido de colaborar com a luta dos direitos dos povos remanescentes de 

quilombolas, quanto no sentido contrário. Entretanto, queremos destacar os quais 

consideramos mais significativos para enfatizar as lutas e conquistas do povo negro 

brasileiro. 

Inicialmente, destacamos o Decreto nº 3.912/2001. Este Decreto era de 

caráter restritivo porque somente seriam reconhecidas as propriedades sobre terras 

que eram ocupadas por quilombos em 1888, à época da Lei Áurea, e que 

estivessem ocupadas por “remanescentes das comunidades dos quilombos” em 5 

de outubro de 1988.125 

O Decreto n° 3.912 de 10 de setembro de 2001 foi editado com base nas 

conclusões do parecer da subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da 
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Presidência da República (Parecer SAJ nº 1.490/2001), que considerou o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário e o INCRA incompetentes e sem legitimidade para 

promover desapropriações e reconhecer as terras em favor das comunidades 

quilombolas. À época, prevalecia o entendimento de que o Estado deveria 

reconhecer as terras que às comunidades quilombolas já possuíam, mas às quais 

lhe faltava um título, desconsiderando os conflitos fundiários incidentes nos 

territórios. 

Entretanto, em 2003, com a promulgação do Decreto nº 4.887, de 20 de 

novembro,126 foi regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do ADCT, nomeando assim o 

INCRA como responsável por tais medidas, bem como por regulamentar os 

respectivos procedimentos administrativos, entre outras atribuições relativas a tal 

órgão, previstas no artigo 3° do mesmo Decreto.127 

Um dos instrumentos jurídicos básicos utilizados pelo INCRA é a Instrução 

Normativa INCRA nº 57/2009 que estabelece os procedimentos para a regularização 

desses territórios no âmbito institucional.128 Após ser certificada a autodefinição da 

respectiva comunidade, a FCP129 emite uma certidão tornando possível prosseguir à 

abertura do processo administrativo. 

O pedido de abertura do processo junto ao INCRA pode ser feito inclusive de 

forma oral. Destacamos que a consciência da identidade quilombola é um dos 
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federal criada pelo Decreto 1.110/1970 que visa a atuar no sentido de combater a exclusão social, 
sendo as áreas agrárias seu âmbito de atuação. 

128  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instrução Normativa INCRA nº 57 de 20 de 
outubro de 2009. Regulamenta os procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registro de terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição Federal de 1.988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

129  A Fundação Cultural Palmares (FCP), fundada em 22 de agosto de 1988, foi à primeira instituição 
pública federal voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. É uma 
entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) e tem como atribuição o desenvolvimento de 
políticas de valorização das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras, reconhecer os 
direitos das comunidades quilombolas, dar apoio e difusão da Lei n° 10.639/2003, que torna 
obrigatório o ensino da História da África e Afro-brasileira nas escolas, etc. 
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critérios fundamentais para identificar se uma comunidade é quilombola ou não. A 

seguir, apresentamos as etapas da regularização quilombola: 

FIGURA 2. Passo a passo das Etapas da Regularização Quilombola 

 
Fonte: Site do INCRA/2015. 
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O artigo 17 do Decreto nº 4.887/2003 reconhece, corretamente, que os 

títulos de propriedade serão expedidos de forma coletiva, cabendo às associações 

legalmente constituídas a representação das comunidades.130 Diante da 

complexidade da questão e dos limites de espaço, o conceito de comunidade que 

norteia este trabalho é similar ao proposto por Homi Bhabha quando expressa que 

comunidade é “um espaço geopolítico, que se interroga e se reinaugura”.131 

O antigo Decreto nº 3.912/2001, em seu artigo 1º, prevê que “somente pode 

ser reconhecida a propriedade sobre as terras que: I – eram ocupadas por 

quilombos em 1888; II – estavam ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos em 5 de outubro de 1988”.132 Entretanto, o Decreto nº 4.887/2003, 

atualmente em vigor, aponta outros critérios para a identificação dos remanescentes 

das comunidades quilombola. De acordo com seu artigo 2º: 1) a autoatribuição; 2) a 

trajetória histórica própria no contexto do coletivismo; 3) territorialidade; 4) a 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida.133 

Após a autoatribuição pelo grupo, se inicia as investigações históricas e 

antropológicas sobre os demais critérios, a fim de, numa perspectiva multicultural, 

analisar a existência dos traços postos no Decreto nº 4.887/2003. O método da 

autoatribuição das comunidades, também foi adotado pela Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada no Brasil pelo Decreto n° 

5.051 de 19 de abril de 2004, onde em seu artigo 1º estabelece que a consciência 

de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 

fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 

Convenção 169 da OIT.134 Segundo o Decreto n° 5.051/2004, 

[...] Constitui o primeiro instrumento internacional vinculante que trata 
especificamente dos direitos dos povos indígenas e tribais. A Convenção 
aplica-se a povos em países independentes que são considerados 
indígenas pelo fato de seus habitantes descenderem de povos da mesma 
região geográfica que viviam no país na época da conquista ou no período 
da colonização e de conservarem suas próprias instituições sociais, 
econômicas, culturais e políticas. Aplica-se, também, a povos tribais cujas 

                                                        
130  BRASIL, 2003. 
131  BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 31. 
132  BRASIL, 2001. 
133  BRASIL, 2003. 
134  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção n° 169. Disponível em: 

<http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/international_labour_standards/pub/convencao%2016
9_2011_292.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2015. 
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condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros 
segmentos da população nacional.135 

É importante mencionar, ainda, o Decreto n° 6.040 de 07 de fevereiro de 

2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais. O referido Decreto traz, em seu artigo 3°, inciso I, o 

conceito de povos e comunidades tradicionais: 

Art. 3º Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - 
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição.136 

Entretanto, foi somente a partir de 2013 que foi instituído o I Plano Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 

Africana. O plano nasce do reconhecimento por parte do Governo Federal, por meio 

da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e dos órgãos 

federais que compõem o Grupo de Trabalho Interministerial para garantir direitos, 

efetivar a cidadania, combater o racismo e a discriminação sofrida pelos povos e 

comunidades tradicionais de matriz africana.137 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana conceitua os Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana da seguinte forma: 

Povos e comunidades tradicionais de matriz africana são definidos como 
grupos que se organizam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão 
trazidos para o país por africanos para cá transladados durante o sistema 
escravista, o que possibilitou um contínuo civilizatório africano no Brasil, 
constituindo territórios próprios caracterizados pela vivência comunitária, 
pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade.138 

                                                        
135  BRASIL. Decreto n° 5.051 de 19 de abril de 2004. Promulga a Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>. Acesso em: 25 jul. 
2015. 

136  BRASIL. Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Diário Oficial da União de 08/02/2007. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 08 de fevereiro de 2007. 

137  BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana – 
2013/2015. 1. ed. Brasília, janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/259/Plano_Desenvolvimento_Matriz_Afr
icana-185x260mm-v5.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 jan. 2016. 

138  BRASIL, 2013, p. 12. 
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A ABA, na tentativa de orientar e auxiliar a aplicação do Artigo 68 do ADCT 

divulgou, em 1994, um documento elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre 

Comunidades Negras Rurais em que se define o termo “remanescente de quilombo”: 

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos 
a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na 
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar.139 

Deste modo, comunidades remanescentes de quilombo são grupos sociais 

cuja identidade étnica os distingue do restante da sociedade. Ressaltamos que 

segundo Carlos Ari Sundfeld, a partir da identificação desse modo de vida, conclui-

se, em regra, que a titulação das terras quilombolas deve recair não só sobre os 

“espaços que o grupo mora e cultiva, mas também sobre aqueles necessários ao 

lazer, à manutenção, da religião, à perambulação entre as famílias do grupo e 

também aqueles destinados ao estoque de recursos naturais”.140 

Em 2007, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, através do Decreto Presidencial n° 6.177, de 1º de agosto, 

reafirmou o compromisso do Estado brasileiro com o respeito à diversidade cultural e 

à liberdade de expressão das práticas tradicionais, estabelecendo também 

definições conceituais que orientam a construção de políticas públicas destinadas a 

esses grupos.141 

Em 10 de julho de 2010, foi promulgado, por meio da Lei n° 12.228, o 

Estatuto da Igualdade Racial que, por sua vez, reconhece a necessidade de se 

igualar às oportunidades, conforme a interpretação dos artigos 2º e 3º do mesmo: 

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente 
da etnia, raça ou cor da pele, o direito à participação na comunidade, 
especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, 
educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus 
valores religiosos e culturais [...] Art. 3º Além das normas constitucionais 
relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais 
e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade 

                                                        
139  COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO: Comunidades Quilombolas. Disponível em: 

<http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html>. Acesso em: 27 jul. 2015. 
140  SUNDFELD, Carlos Ari. Comunidades quilombolas – direito à terra (artigo 68 do ato das 

disposições constitucionais transitórias). Brasília: Fundação Cultural Palmares/Ministério da 
Cultura: Editorial Abaré, 2002, p. 78-79. 

141  BRASIL, 2013, p. 18. 
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Racial adota como diretriz político-jurídica a reparação, compensação e 
inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da 
igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira.142 

Além disso, a Lei n° 12.228/2010 traz ainda, especificamente, previsões 

quanto às terras e comunidades remanescentes de quilombos em seu artigo 4º. E 

nos artigos 31 a 34 onde a atenção é dada especificamente a preservação da 

cultura do povo remanescente de quilombos. 

Dentre as diversas políticas públicas de governo, destacamos o Programa 

Brasil Quilombola (PBQ) lançado pelo Governo Federal em 2004, como uma política 

para as áreas remanescentes de quilombos. Destaque também para o Decreto nº 

6.261, de 20 de novembro de 2007 que dispõe sobre a gestão integrada para o 

desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil 

Quilombola.143 O PBQ é um programa que abrange um conjunto de ações a serem 

implementadas por diversos órgãos governamentais.144 É composto por ações em 

quatro eixos e está sob responsabilidade da SEPPIR que atua em conjunto com 11 

(onze) ministérios que compõem o seu Comitê Gestor.145 

Eixo 1: Acesso a Terra – execução e acompanhamento dos trâmites 
necessários para a regularização fundiária das áreas de quilombo, que 
constituem título coletivo de posse das terras tradicionalmente ocupadas [...] 
Eixo 2: Infraestrutura e Qualidade de Vida – consolidação de mecanismos 
efetivos para destinação de obras de infraestrutura [...] e construção de 
equipamentos sociais destinados a atender as demandas, notadamente as 
de saúde, educação e assistência social; Eixo 3: Inclusão Produtiva e 
Desenvolvimento Local - apoio ao desenvolvimento produtivo local e 
autonomia econômica, baseado na identidade cultural e nos recursos 
naturais presentes no território, visando a sustentabilidade ambiental, social, 
cultural, econômica e política das comunidades; Eixo 4: Direitos e Cidadania 
- fomento de iniciativas de garantia de direitos promovidas por diferentes 
órgãos públicos e organizações da sociedade civil, estimulando a 

                                                        
142  BRASIL. Estatuto da Igualdade Racial: Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o 

Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis n.º 7.716, de 05 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de 
abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003 – Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2010. 

143  BRASIL. Decreto nº 6.261, de 20 de novembro de 2007. Dispõe sobre a gestão integrada para o 
desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola, e dá 
outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6261.htm>. Acesso em: 27 jul. 2015. 

144  O Programa Brasil Quilombola foi lançado em 12 de março de 2004, com o objetivo de consolidar 
os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas, constituindo a Agenda Social 
Quilombola, que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas: acesso a terra, 
saúde, educação, saneamento básico, eletrificação, entre outras. 

145  Em 21 de março de 2003, por meio da Medida Provisória nº. 111, transformada na Lei nº. 10.638, 
em 23 de maio do mesmo ano, o Presidente Luiz Inácio da Silva criou a Secretaria Especial de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que tem por objetivo coordenar as políticas de 
promoção de igualdade racial (FIABANI, 2014, p. 66). 
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participação ativa dos representantes quilombolas nos espaços coletivos de 
controle e participação social [...].146 

Não se sabe ao certo quantas comunidades quilombolas existem no Brasil. 

Dados oficiais reconhecem e apontam que 2.849 (dois mil, oitocentos e quarenta e 

nove) comunidades distribuídas em todo o território nacional, já foram certificadas 

pela FCP até 20 de maio de 2016.147 Lembramos que “o direito de propriedade dos 

quilombolas não é individual, mas coletivizado, onde suas terras tituladas serão de 

uso comum. Por isso pode-se justificar que este direito requer uma proteção maior e 

especial, por ter em vista este caráter coletivo”.148 

Segundo dados do portal da SEPPIR, entre os anos de 2005 e 2015, o 

INCRA publicou 208 Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID) de 

terras quilombolas. No mesmo período foram publicadas 107 portarias de 

reconhecimento dessas comunidades; 77 Decretos de desapropriação e 29 títulos 

de propriedade, contemplando cerca de vinte e oito mil famílias em todo o país.149 

De acordo com informações da FCP e do INCRA, em 2015 já tinham sido 

emitidos 164 títulos em todo o Brasil, beneficiando assim, cerca de 253 

comunidades quilombolas. Até o ano de 2003, a competência para titulação 

territorial (identificação e delimitação dos territórios), na esfera federal, era pela FCP. 

No entanto, com a promulgação do Decreto n° 4.887/2003, essa competência 

passou a ser do INCRA. Segundo um levantamento feito pela FCP em parceria com 

o Ministério da Cultura, já foram mapeados cerca de três mil, quinhentos e vinte e 

                                                        
146  BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Guia de Políticas 

Públicas para Comunidades Quilombolas. Programa Brasil Quilombola. Brasília-DF, 2013, p. 10. 
Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/guia-pbq>. Acesso em: 25 jul. 
2015. 

147  Informação retirada do “Quadro geral de comunidades remanescentes de quilombos (CRQs)  em 
20 de maio de 2016. Esse quadro contém a relação das comunidades que receberam da 
Fundação Cultural Palmares uma Certidão de “autodefinição como remanescentes dos 
quilombos”. O registro é permanentemente atualizado e disponibilizado ao público no site 
<www.palmares.gov.br>. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-
content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2017. 

148  CUSTÓDIO, Elivaldo Serrão. Comunidades quilombolas: sujeitos de direitos histórico-culturais e 
fundiários. In:_____. SEABRA, Giovanni (Org.). Terra: [livro eletrônico]: Qualidade de Vida, 
Mobilidade e Segurança nas Cidades. 1. ed. João Pessoa-PB: Editora Universitária da UFPB, 
2013, v. 2. p. 76. 

149  BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Regularização de 
territórios quilombolas no Brasil. Notícia em 21/03/2016. Disponível em: 
<http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/2016/03-marco/regularizacao-de-
territorios-quilombolas-no-brasil >. Acesso em: 21 jan. 2017. 
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quatro comunidades quilombolas existentes no Brasil. No entanto, esse número 

pode chegar a cinco mil.150 

2.2 QUILOMBOS NO AMAPÁ: SUJEITOS DE DIREITOS HISTÓRICOS, 
CULTURAIS E FUNDIÁRIOS 

Em se tratando especificamente do Estado do Amapá,151 observamos no 

Quadro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) atualizado 

em 20 de maio de 2016, que destas, quarenta comunidades já foram certificadas 

pelo autoreconhecimento. Vejamos a seguir, o quadro 1 atualizado de comunidades 

de remanescestes de quilombo que já foram certificadas no estado do Amapá: 

QUADRO 01: Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos (CRQS) atualizada 

até a Portaria nº 104/2016, publicada no DOU de 20/05/2016 

REGIÃO NORTE – AMAPÁ 

N° Município Denominação 
da Comunidade N° processo na FCP 

Data da 
abertura 

do 
processo 

Etapa 
atual 

processo 
FCP 

1 Calçoene Cunani 01420.000018/2005-46 06/01/2005 Certificada 

2 Ferreira 
Gomes 

Igarapé do 
Palha 01420.001511/2010-41 09/07/2010 Certificada 

3 Itaubal São Miguel do 
Macacoari 01420.006712/2010-34 22/11/2010 Certificada 

4 Macapá Ambé 01420.000133/2006-00 27/01/2006 Certificada 

5 Macapá Campina grande 01420.008998/2013-35 30/07/2013 Certificada 

6 Macapá Carmo do 
Maruanum 01420.009442/2013-66 08/08/2013 Certificada 

7 Macapá Conceição do 
Macacoari 01420.002182/2005-98 13/09/2005 Certificada 

8 Macapá Curiaú 08100.004127/1997-33 20/11/2012 Certificada 

9 Macapá Curralinho 01420.003000/2009-20 04/11/2009 Certificada 

10 Macapá Ilha Redonda 01420.000266/2006-78 10/02/2006 Certificada 

                                                        
150  FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES (FCP). Quilombos ainda existem no Brasil. Disponível em: 

<http://www.palmares.gov.br/?p=3041&lang=en>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
151  No Amapá, 72% do território do Estado são protegidos. As terras públicas estão distribuídas entre 

o controle da FUNAI, (6,30%); IBAMA, (30,96%) INCRA, (40,45%), e apenas 40.605 km2 (22,27%) 
está sob o controle do governo do estado. 
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11 Macapá Lagoa dos 
Índios 01420.000072/2002-49 22/11/2007 Certificada 

12 Macapá Mel da Pedreira 01420.002395/2005-10 06/10/2005 Certificada 

13 Macapá Porto do 
Abacate 01420.001513/2006-53 23/06/2006 Certificada 

14 Macapá Ressaca da 
Pedreira 01420.000124/2010-97 16/03/2010 Certificada 

15 Macapá Rosa 01420.000262/2006-90 10/02/2006 Certificada 

16 Macapá Santa Lúzia do 
Maruanum I 01420.010618/2011-61 11/08/2011 Certificada 

17 Macapá Santo Antônio 
do Matapi 01420.002873/2007-53 18/10/2007 Certificada 

18 Macapá São João do 
Maruanum II 01420.010619/2011-13 11/08/2011 Certificada 

19 Macapá São João do 
Matapi 01420.003001/2009-74 04/11/2009 Certificada 

20 Macapá | 
Laranjal do Jari São José 01420.009189/2012-60 20/07/2012 Certificada 

21 Macapá São José do 
Mata Fome 01420.000263/2006-34 10/02/2006 Certificada 

22 Macapá 
São José do 

Matapi do Porto 
do Céu 

01420.002945/2010-68 13/09/2010 Certificada 

23 Macapá São Pedro dos 
Bois 01420.000269/2006-10 10/02/2006 Certificada 

24 Macapá Torrão do 
Matapi 01420.010348/2013-50 26/08/2013 Certificada 

25 Macapá Lago do 
papagaio 01420.006766/2014-23 04/06/2014 Certificada 

26 Macapá Rio Pescado 01420.009440/2013-77 08/08/2013 Certificada 

27 Macapá Santo Antônio 
da Pedreira 01420.015467/2015-61 14/12/2015 Certificada 

28 Macapá Abacate da 
Pedreira 01420.002351/2015-61 15/09/2013 Certificada 

29 Macapá | 
Santana 

São Raimundo 
da Pirativa 01420.002942/2006-48 16/11/2006 Certificada 

30 Mazagão Lagoa do 
Maracá 01420.012797/2012-51 08/10/2012 Certificada 

31 Oiapoque Kulumbú do 
Patuazinho 01420.003031/2009-81 06/11/2009 Certificada 

32 Santana Alto Pirativa 01420.001757/2007-17 10/07/2007 Certificada 
33 Santana Cinco Chagas 01420.002363/2009-48 09/09/2009 Certificada 

34 Santana Engenho do 
Matapí 01420.001680/2009-47 10/07/2009 Certificada 

35 Santana Igarapé do Lago 01420.007090/2011-42 08/06/2011 Certificada 

36 Santana 
Nossa Senhora 
do Desterro dos 

Dois Irmãos 
01420.002984/2009-21 03/11/2009 Certificada 
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37 Tartarugalzinho São Tomé do 
Aporema 01420.000123/2010-42 20/01/2010 Certificada 

38 Vitória do Jari Taperera 01420.010417/2012-44 15/08/2012 Certificada 

39 Oiapoque Vila Velha do 
Cassiporé 01420.012605/2013-98 07/10/2013 Certificada 

40 Santana São Francisco 
do Matapí 01420.006763/2014-90 05/06/2014 Certificada 

Fonte: INCRA/DFQ – consulta realizada em 21 de janeiro de 2017 (adaptado pelo autor).152 

Segundo Marcelo Gonçalves da Silva, no Amapá, acompanhando o 

movimento nacional, pela força e atuação dos movimentos sociais negros, 

especialmente por meio da Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas do Amapá (CONAQ-AP) em 2011, 138 comunidades 

quilombolas já haviam sido identificadas em todo estado.153 Destas, quatro 

comunidades conseguiram o título de propriedade de seu território emitida pelo 

INCRA, são elas: Curiau, Mel da Pedreira, Conceição do Macacoari e São 

Raimundo do Pirativa.154 Até o presente momento, apenas essas quatro 

comunidades tiveram seus territórios titulados. Vejamos tabela 2 a seguir: 

Tabela 02: Territórios quilombolas titulados no Amapá - até abril de 2017 

Terra Quilombola Município Área/ha Órgão 
Expedidor 

Ano/ 
Titulação 

Curiau Macapá 3.321, 8931 FCP 1999 

Conceição do Macacoari Macapá 8.465, 471 INCRA 2006 

Mel da Pedreira Macapá 2.661, 1454 INCRA 2007 

São Raimundo do Pirativa Santana 8.475,6311 INCRA 2013 

     

Fonte: INCRA/DFQ – consulta realizada em 30 de abril de 2017 (adaptado pelo autor) 

A primeira comunidade, do Curiaú fica localizada ao longo da Rodovia AP 

70, município de Macapá. Foi o 1º quilombo titulado no Amapá e o 2º no Brasil. 

Segundo Sebastião Silva, a área pertencente ao Quilombo do Curiaú, era de 

proporção bem maior do que a titulada pela Fundação Cultural Palmares, pois 
                                                        
152  Para maiores informações quanto ao quantitativo nacional, consultar quadro completo em: 

<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf>. 
153  SILVA, Marcelo Gonçalves da. Territórios Quilombolas no Estado do Amapá: Um Diagnóstico. 

In:____. Anais... XI ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA. Uberlândia/MG, 15 a 19 
de outubro de 2012. p. 03. Disponível em: 
<http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1308_1.pdf>. Acesso em: 05 jun. 
2014. 

154  Ver COORDENAÇÃO ESTADUAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO AMAPÁ (CONAQ-
AP). Disponível em: <http://quilombolasdoamapa.blogspot.com/. Acesso em: 30 jan. 2016. 
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abrangia parte do Bairro Capilândia, que hoje se chama Novo Horizonte, localizado 

no município de Macapá-AP. De acordo com nosso autor, essas recorrentes perdas 

territoriais teriam iniciado pelos próprios quilombolas do Curiaú ainda na década de 

1980.155 

A segunda comunidade denominada de Conceição do Macacoari fica 

localizada na Rodovia AP 70, margem direita, município de Macapá-AP. Foi o 2º 

quilombo a ser titulado no Amapá. Quanto à terceira comunidade denominada de 

Mel da Pedreira, fica localizada na BR 156 km, aproximadamente 30 km (via 

asfaltada), distante do centro de Macapá, adentrando um ramal (sem asfalto) de 

aproximadamente 10 km do centro da comunidade. Foi a 3ª comunidade a 

autoreconhecer e autodefinir156 e o 3º quilombo a ser titulado no Amapá. 

A quarta comunidade denominada de São Raimundo do Pirativa, fica 

localizada às margens do rio Pirativa, a aproximadamente 20 minutos da sede do 

município de Santana-AP. A comunidade foi reconhecida, há quatro anos, como 

remanescente de quilombo pela FCP. Além desses quatro quilombos já titulados, 

existem hoje ainda outros trinta e dois processos abertos de em andamento no 

INCRA, segundo a atualização realizada pela Coordenação Geral de Regularização 

de Territórios Quilombolas (DFQ), em 05 de fevereiro de 2016.157 

Mesmo com todas as dificuldades e desafios que as comunidades de 

remanescentes de quilombo enfrentam no Amapá para o reconhecimento de suas 

terras como, por exemplo: conflitos internos nas comunidades que passam por 

processo de reconhecimento dos seus territórios, demora na regularização de suas 

terras, avanço da exploração de algumas empresas que tentam se instalar em suas 

áreas. Além dos entraves políticos e institucionais, comunidades quilombolas de 

todo o Brasil, de tradição essencialmente oral, também enfrentam dificuldades para 

comprovar sua presença ancestral nas áreas que reivindicam. Em alguns casos, 

                                                        
155  SILVA, Sebastião M. Curiaú: a resistência de um povo. Macapá: Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, 2004. 
156  É a própria comunidade que se autoreconhece “remanescente de quilombo”. O amparo legal é 

dado pela Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, cujas determinações foram 
incorporadas à legislação brasileira pelo Decreto Legislativo n° 143/2002 e Decreto nº 5.051/2004. 
Cabe à Fundação Cultural Palmares emitir uma certidão sobre essa autodefinição. O processo 
para essa certificação obedece à norma específica desse órgão (Portaria da Fundação Cultural 
Palmares nº 98, de 26/11/2007). 

157  Para maiores informações quanto ao quantitativo de processos aberto a nível nacional, consultar 
quadro completo em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-
quilombolas-v2.pdf>. 
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sofrem até ameaças de morte enquanto aguardam pela homologação de seus 

territórios. 

Observamos que a lentidão no andamento desses processos nos órgãos 

competentes é resultante também de vários fatores. Entre eles, destacamos alguns 

que consideramos relevantes: a) falta de mão de obra especializada; b) falta de 

estrutura logística mínima para a execução dos trabalhos; c) corte e redução no 

orçamento; d) desinteresse político quanto à questão de regularização de terras 

quilombolas, entre outros. O INCRA/AP possui uma estrutura mínima de pessoal e 

logística disponível para este trabalho, contando muitas vezes, com a parceria da 

UNIFAP para a elaboração de laudos antropológicos. 

É oportuno lembrarmos que a CONAQ-AP possui desde dezembro de 2010 

um blog intitulado “Quilombolas do Amapá”, onde são divulgados assuntos de 

interesse das comunidades negras do Brasil, em especial do Amapá. Entre os 

interesses destacamos alguns: comunidades quilombolas, agricultura, questões 

etnodesenvolvimento, historicidade, festividades, produção, lutas, políticas de 

igualdade racial, entre outras.158 

2.2.1 O Quilombo do Mel da Pedreira: retratos do cotidiano 

Segundo o Mapeamento e Publicação do Patrimônio Cultural realizado pela 

UNIFAP em 2013, sob coordenação dos professores/as Eliane Superti e Gutemberg 

de Vilhena Silva, vinte e oito Comunidades Quilombolas no Estado do Amapá, já 

haviam sido certificadas e/ou tituladas pela FCP, sendo que a CRQMP está entre as 

comunidades que já receberam titulação como quilombola.159 

Vejamos a figura 3 que mostra a placa de identificação da comunidade: 

 

 

 

                                                        
158  COORDENAÇÃO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS 

QUILOMBOLAS DO AMAPÁ (CONAQ-AP). Disponível em: 
<http://quilombolasdoamapa.blogspot.com/. Acesso em: 30 jan. 2016. 

159  SUPERTI, Eliane; SILVA, Gutemberg de Vilhena et al., 2013. 
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FIGURA 3: Placa de identificação localizada na entrada da Comunidade 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

O território ocupado atualmente pela CRQMP é de 168,9090ha, porém, em 

virtude das áreas destinadas às atividades agrícolas e reservadas para a ocupação 

das futuras famílias compostas pelos descendentes dos atuais moradores locais, a 

área pretendida demarcada, inicialmente, era de 2.199,4570 ha. De acordo com o 

Diário Oficial da União (DOU) de 02/02/2007, Seção 1, fl. 98, a área correspondente 

ao território da CRQMP foi reconhecida e declarada em 2.629,0532ha. Foram 

cadastradas na época, dezesseis (16) famílias domiciliadas na comunidade. Além 

disso, havia mais oito (08) famílias, pertencentes à comunidade, que residiam na 

área urbana por razões de trabalho e de estudo.160 

Lembramos também que ao lado da área quilombola, existe outra área de 

procedência particular que inicia após demarcação das terras da CRQMP (após 

limite de construção das casas habitacionais construídas pelo Governo Federal), 

herança dos familiares do quilombola Antônio Bráulio de Souza que está interligada 

com a CRQMP, uma área menor, mas que também é habitada por quilombolas, isto 

é, parentes daqueles que estão dentro das terras do Mel da Pedreira, ora titulada. 

Segundo relatos de uma das moradoras mais antigas da CRQMP, 

                                                        
160  BRASIL. Ministério do desenvolvimento Agrário. Portaria de 30 de janeiro de 2007. Instituto 

nacional de colonização e Reforma agrária. Diário Oficial da União (DOU) de 02/02/2007, Seção 1, 
fl. 98. Reconhece e declara como território da Comunidade Remanescente de Quilombo do Mel da 
Pedreira, a área de 2.629,0532 ha, situada no Município de Macapá, Estado do Amapá, cujo 
perímetro de 20.470,49m, acha-se descrito no memorial descritivo que acompanha a presente 
portaria. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/443896/pg-98-secao-1-diario-oficial-
da-uniao-dou-de-02-02-2007>. Acesso em: 10 fev. 2014. 
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[...] essa área particular era um terreno do meu sogro. Na época quando foi 
a situação do quilombo entrar lá essa terra não podia entrar no documento 
do quilombo porque ela já tinha titulo definitivo, ela já era titulada. Aí foi que 
eles pediram, pegaram os documentos e enrolaram tudo assim juntos, 
quando foi pra Brasília eles descobriram que já era titulada a terra dele e ela 
ficou fora da parte do quilombo o motivo foi isso aí (PARTICIPANTE J – 
MORADORA ANTIGA DO QUILOMBO).161 

O acesso à CRQMP é realizado pela BR 156, seguindo um pequeno ramal 

até a vila, mas a comunidade também utiliza o transporte fluvial por um lago que há 

no território. Esse lago faz a interligação com as comunidades vizinhas como Alegre 

e São Pedro dos Bois. Ao adentrarmos ao ramal que dá acesso a comunidade, logo 

avistamos plantações de mandioca e milho. A região é cercada por campos de 

várzea com uma vegetação serrana. Ao chegarmos ao centro da comunidade, 

percebemos que muitas casas são construídas em madeira de lei e nas 

proximidades do rio.162 

Quanto ao quantitativo de moradores/as na CRQMP, este vem variando nos 

últimos anos, devido a constante migração para a zona urbana em Macapá-AP das 

pessoas mais jovens em busca de educação e melhor qualidade de vida. Segundo 

as pesquisas de Sonia Maria da Silva Sacramento, aproximadamente vinte famílias 

vivem na comunidade, cerca de setenta pessoas.163 Já de acordo com as pesquisas 

de Liliane Rodrigues Soares, 

[...] Os moradores que mantêm parentesco dentro da comunidade somam 
aproximadamente 342 pessoas. A árvore genealógica do casal de 
fundadores (já falecidos) tem 8 filhos, 84 netos, 220 bisnetos e 30 
tataranetos. Propriamente no quilombo existem apenas 13 famílias vivendo 
nas terras, alguns grupos familiares moram na mesma casa, atingindo uma 
média de 59 pessoas.164 

Em nossa pesquisa de campo in loco durante o período de dezembro de 

2015 a dezembro de 2016, detectamos um total de vinte e oito famílias morando na 

CRQMP, com aproximadamente cento e quarenta duas pessoas no total, mas esse 

número tende a dobrar devido à ocupação das quarenta e duas casas que foram 

entregues pelo Governo Federal através do Programa Minha Casa, Minha Vida em 

23 de dezembro de 2016. 
                                                        
161  Entrevista concedida no dia 28 de outubro de 2016. 
162  Diário de Campo – 19 de dezembro de 2015. 
163  SACRAMENTO, 2013. 
164  SOARES, Liliane Rodrigues. O Quilombo Mel da Pedreira – Macapá/AP: territorialidade e 

dinâmica sócio espacial. Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas 
Públicas. Macapá, n. 6, p. 141-156, 2014. p. 144. Disponível em: 
<https://periodicos.unifap.br/index.php/planeta/article/download/1874/LilianeN6.pdf>. Acesso em: 
17 nov. 2015.  



89 

A CRQMP existe desde 1954, sendo que no ano de 1968 passou a se 

declarar protestante, particularidade essa que marca a identidade desta 

comunidade, pois foi a única no Estado do Amapá reconhecida e titulada como uma 

comunidade quilombola evangélica. Ressaltamos que uma das questões que tem 

servido como parâmetro para se reconhecer uma comunidade como quilombola por 

muito tempo foi à conservação das tradições africanas. 

De acordo com o INCRA, artigo 68, a primeira etapa no Processo de 

Titulação de uma comunidade quilombola, é o autoreconhecimento, seguido do 

estudo da área, demarcação de terra, desapropriação das áreas privadas e laudos 

antropológicos. Na opinião do morador mais antigo do quilombo que foi entrevistado 

(Participante H), o que contribuiu definitivamente pra que a CRQMP fosse 

reconhecida e titulada como uma comunidade quilombola evangélica 

[...] foi Deus que ordenou, porque não tinha característica pra ser uma 
comunidade quilombola. O evangelho não é muito visto, mas eu pedi pra 
Deus ajudasse a gente. É uma coisa de Deu mesmo, uma coisa só de Deus 
mesmo [...] (PARTICIPANTE H – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Lembramos que o processo de discussão sobre a possibilidade de 

reconhecimento da CRQMP enquanto quilombola começou em 2005 com reuniões 

levadas pela própria comunidade que desejam que suas terras fossem reconhecidas 

como quilombola. Entretendo, com o início do processo legal de reconhecimento, 

com a avaliação por antropólogos do INCRA, questionou-se a autenticidade destas 

terras enquanto quilombolas, já que a comunidade se declarava protestante. Na 

época houve vários questionamentos e tensões por parte dos próprios quilombolas 

quanto ao trabalho antropológico que estava sendo realizado. 

Citamos um diálogo capitado por Ana Kelly Vasconcelos Franklin de Souza 

em seu trabalho de pesquisa quando da visita dos antropólogos na CRQMP em 

conversa com Manoel Alexandre Ramos de Souza, um dos moradores mais antigo 

da comunidade: 

Aí esses dois antropólogos olharam um para o outro assim e sorriram [...] 
“Tem alguma objeção? Eu perguntei para eles”. Eles falaram: “É, senhor 
Alexandre, tem sim. Quando vocês aderiram para vocês a vida cristã 
evangélica vocês perderam a identidade Quilombola. [...] e falei [...] essa 
mudança de passar a ser evangélica se dá no nosso interior e não no 
exterior [...] a minha pele não mudou [...] o que vocês acham, eu como 
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evangélico, eu como pessoa, não devo escolher o que eu quero para a 
minha vida espiritual? [...]165 

Embora esses impasses no decorrer dessa trajetória de lutas e conquistas, a 

CRQMP conseguiu seu reconhecimento, sendo entregue o título de domínio no dia 

21 de março de 2007 durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. 

Vejamos a figura 4 que mostra a imagem do Credenciamento no Cerimonial 

do evento e fotos que foram registradas de Estefânia Cabral de Souza com o Título 

de Reconhecimento em mãos e ao lado do cantor Netinho de Paula, um dos 

convidados/as presente. 

FIGURA 4: Recebimento do Título de Reconhecimento da CRQMP por Estefânia 
Cabral de Souza 

 
Fonte: Acervo pessoal de Estefânia Cabral de Souza. Pesquisa de campo - 2016. 

A solenidade contou ainda com a presença do presidente INCRA, Rolf 

Hackbart, do vice-presidente da República, José Alencar, representando o 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; dos ministros da SEPPIR, Matilde Ribeiro; da 

Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Dulci; do Esporte, Orlando Silva; 

da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Nilcéa Freire; e do 

superintendente regional do INCRA no Amapá, Alessandro Tavares Cardoso, entre 

outras autoridades. O evento comemorou o Dia Internacional Contra Todas as 

Formas de Discriminação e o aniversário de quatro anos da SEPPIR. O Título de 

Domínio foi recebido pela quilombola Estefânia Cabral de Souza, que representou 

                                                        
165  SOUZA, 2014, p. 24-25. 
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todos os remanescentes da CRQMP.166 Vejamos a figura 5 que mostra a imagem da 

Certidão de autoreconhecimento da CRQMP.  

FIGURA 5: Certidão de autoreconhecimento da CRQMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Em entrevista com um dos moradores mais antigos (Participante I), conta-

nos que com a criação do Programa Brasil Quilombola pelo Governo Federal, foi o 

que deu muito incentivo para que a CRQMP partisse e busca da legalização do 

quilombo. Ressalta que nessa luta por reconhecimento e titulação de suas terras no 

Amapá, embora ao redor tivesse outros quilombos mais desenvolvidos do que eles, 

com escolas, posto de saúde, destaca em particular, que eles tiveram uma facilidade 

muito grande para conseguir essa vitória. 

                                                        
166  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Incra entrega título a comunidade quilombola em 

solenidade no Palácio do Planalto. Notícias - 22/03/2007 - 09:03. Disponível em: 
<http://sistemas.mda.gov.br/aegre/index.php?sccid=622&ctuid=11940>. Acesso em: 10 fev. 2014. 
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Lembra o entrevistado que eles não eram vistos com bons olhos pelos 

políticos daquela época. Mas tiveram a graça de Deus e, escreveram sua história, 

conseguiram uma escola e junto com a Comunidade Negra do Amapá, deram início 

ao processo de reconhecimento e titulação. Vejamos um trecho da fala do 

Participante I que ressalta esse momento, 

[...] aqui mesmo dentro na área do quilombo tinha é pessoas que tinham 
entrado com documento não legível pelo INCRA que chamavam posseiros 
[seria Grileiro - pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta 
título falsificado de propriedade], eu sofri a vida inteira  [...]  nós tínhamos 
um título com apenas 178 ha e a gente conseguiu uma área hoje de dois mil 
e pouco hectares. Então, dificuldades, tivemos sim, mas tivemos da graça 
de Deus de sermos o terceiro quilombo, o terceiro quilombo registrado pelo 
programa Brasil quilombola e o único evangélico [...] (PARTICIPANTE I – 
MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Lembramos que a maioria das famílias nasceu na comunidade, exceto os 

primeiros ocupantes que vieram de outras comunidades afrodescendentes do 

Estado do Amapá. A seguir, tecemos algumas considerações a respeito de alguns 

aspectos que consideramos relevantes para o entendimento de nosso objeto de 

pesquisa. 

2.2.1.1 Aspectos históricos: garimpando vestígios da memória local 

A preservação da memória é um tema que vem se destacando nos últimos 

anos, principalmente quando se trata da preocupação com a conservação e 

registros da memória oral. 

Somos conhecedores de que a memória de um povo está baseada não 

somente nas recordações do passado, mas sob as influências exercidas por várias 

instituições como, por exemplo, a família, a religião, a comunidade local, dentre 

outras organizações sociais. Assim, o trabalho de reconstrução da memória se dará 

sempre a partir do coletivo, isto é, das noções comuns de um povo. Para Maurice 

Halbwachs, 

[...] não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de um 
acontecimento do passado para obter uma lembrança. É necessário que 
esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns que se 
encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam 
incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível 
se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade.167 

                                                        
167  HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990. p. 34. 
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Portanto, salvaguardar a memória quilombola é preservar a memória 

histórico-cultural desse povo que por muitos anos esteve esquecida, mas viva na 

memória dos moradores e moradas mais antigos dos quilombos amapaenses. Para 

isso se faz necessário um preâmbulo histórico da CRQMP. 

A CRQMP nasceu há pouco mais de sessenta anos. Seus fundadores foram 

o senhor Antônio Bráulio de Souza e sua mulher Auta Augusta Ramos de Souza (já 

falecidos), ambos descendentes de negros/as escravizados/as. Vejamos a figura 6 

que mostra a imagem dos fundadores da CRQMP: 

FIGURA 6: Antônio Bráulio de Souza e Auta Augusta Ramos de Souza 

  
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

É pertinente ressaltar que este resgate da memória local está fundamentado 

de acordo com os relatos orais e documentos primários de posse dos 

entrevistados/as: Participante I,168 Participante H169 e Participante J170 – os três 

atuais quilombolas considerados pela comunidade como os principais narradores, 

detentores e guardiães da memória da CRQMP. 

Cabe destacar que o Participante H, foi a primeira pessoa da CRQMP 

convertida ao presbiterianismo. Segundo ele, quando seu sogro Antônio Bráulio de 

                                                        
168  Entrevista concedida no dia 29 de setembro de 2016 às 10h30minh da manhã na CRQMP. 
169  Entrevista concedida no dia 06 de outubro de 2016 às 11h da manhã na CRQMP. 
170  Entrevista concedida no dia 28 de outubro de 2016. Atualmente a entrevista está morando na 

comunidade de Campina Grande, Km 21, no estado do Amapá. 
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Souza se mudou para a comunidade, sua família que era da comunidade São Pedro 

dos Bois, também veio junto para ocupar essa região (avô, avó, mãe, pai e seu tio 

Manoel Maria). 

De acordo com seu relato, observamos que o Participante H, antes da 

conversão, era católico, e costumava frequentar as festas religiosas católicas que 

aconteciam nas comunidades de São Pedro dos Bois e de São Raimundo, mas 

depois que passou a morar na CRQMP começou a sentir desejo e curiosidade em 

conhecer a Bíblia Sagrada. Um dia depois de algumas visitas de uma senhora vinda 

da cidade de Altamira, município do Estado do Pará, em um culto em sua casa, 

autorizado por ele, o Participante H e seu irmão se converteram ao protestantismo. 

Uma semana depois, sua esposa também se converteu. Expressa o entrevistado 

que a reação de seu sogro (Antônio Bráulio de Souza), então pajé e curandeiro da 

comunidade, não gostou muito dessa situação. Foi então que exclamou a seu sogro: 

[...] pregando pra ele, eu disse: que ver o valor de seu santo? Pegue uma 
galinha e amarre na perna e amarre o seu santo numa encruzilhada e solte 
o fogo lá e vai ver que sua galinha vai embora porque a embira vai queimar 
e a galinha vai embora e seu santo vai levar fogo lá, aí você vai ver o valor 
do seu santo [...] (PARTICIPANTE H – MORADOR ANTIGO DO 
QUILOMBO). 

Depois de algum tempo, após reflexões e relutância por parte de seu 

Antônio Bráulio de Souza, o Participante H pergunta ao seu sogro se ele não 

gostaria que trouxessem um pastor para realizar um culto em sua residência. De 

posse da autorização, convidou o pastor Paulo Araújo da Igreja Presbiteriana de 

Macapá para a celebração do culto. Nesse dia estiveram presentes doze (12) 

pessoas. Por essa ocasião, seu Antônio Bráulio de Souza foi uma das pessoas 

presentes que se converteram ao presbiterianismo. 

Nos relatos da memória do Participante I, verificamos que seu pai Antônio 

Bráulio de Souza era de origem da comunidade do Ambé (uma comunidade próxima 

do Mel da Pedreira), ou seja, da família Souza do Ambé, que por sinal era 

descendente da família Bráulio, uma família de origem francesa, que morava em 

Caiena, capital da Guiana Francesa. Então seu pai se casou com sua mãe (Auta 

Augusta Ramos de Souza) que era da família Ramos, uma família de origem do 

Campeneiro, região próxima da Pedreira e Picanço no Amapá, portanto pertencente 

à família Ramos e Picanço. Desse casamento nasceram oito filhos: Benedito, 

Raimundo, Antônia, Francisco, Manoel Alexandre, Minerva, João de Deus e Cirilo. 
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De acordo com o Participante I, os avós da parte de sua mãe se chamavam 

Raimundo Avelino Ramos e Feliciana Ramos Picanço e por parte de seu pai se 

chamavam Benedito Ramos de Souza e Ana Regina Bráulio de Souza. Quanto as 

origem da família de seu pai e de sua mãe, o Participante I relata que seus avós 

paternos eram da região do Maruanum no Amapá, ou seja, descendentes diretos de 

negros africanos escravizados. Já seus avós maternos eram de origem portuguesa. 

Segundo ainda o Participante I, em abril de 1954 seus pais ainda moravam 

em São Pedro dos Bois, uma comunidade vizinha da CRQPM. Seu pai sempre foi 

agricultor e neste lugar as pessoas criavam gado, porcos e ovelha, mas como existia 

constantemente a invasão desses animais em sua agricultura, e o mesmo não tinha 

condições financeiras para construir uma cerca que impedisse essas invasões, foi 

que pensou em se mudar para outro lugar. Foi por isso que seu pai, Antônio Bráulio 

de Souza, comprou um pedaço de terra da antiga Ressaca do Mel de seu primo 

Juscelino da Silva Barbosa e em 11 de maio de 1954 se mudaram para o lado de cá 

(atual Comunidade do Mel da Pedreira),171 pois nessa região local não havia criação 

de gado. Desde então deram continuidade no trabalho agrícola e iniciaram a criação 

de porcos e cultivo de mel.172 

Conta o Participante I que essa região antes era chamada pelos seus 

antepassados de “Ressaca do Mel” devido uma grande quantidade de abelhas na 

região. E esse fato foi comprovado pela sua família quando iniciaram os trabalhos de 

preparação da terra para plantio, pois com a derrubada de algumas árvores ocas na 

mata, se depararam com muitos exames de abelhas e muito mel.173 Relata o 

Participante I que até hoje a família mantem a tradição da agricultura (cultivo de 

mandioca, farinha, tucupi, tapioca) e criação de suínos.174 Ao perguntamos ao 

participante I, como era a vida deles no quilombo quando criança, o mesmo nos 

respondeu que 

[...] nossa vida era trabalho [...] meu pai ele dizia o homem tem que 
trabalhar pra viver, e nas escrituras a gente foi saber disso depois, e a gente 
trabalhava de segunda a sexta-feira andando pra lá e pra cá todo dia e num 
sábado a gente ia pescar pra adquirir alimento e no domingo a gente 

                                                        
171  A palavra Pedreira é devido à influência e importância do rio que passa em torno da comunidade. 

Pedreira também porque contam os/as moradores/as do quilombo que dali daquele lugar houve 
muita extração de pedras por negros e negras escravizados/as para a construção da Fortaleza de 
São José localizada em Macapá-AP e concluída no ano de 1738. 

172  Informações também confirmadas e narradas pelos Participantes H e J. 
173  Informações também confirmadas e narradas pelos Participantes H e J. 
174  Informações também confirmadas e narradas pelos Participantes H e J. 
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descansava e nesses lados da mata era assim por muito tempo 
(PARTICIPANTE I – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Relata ainda o Participante I que nasceu na religião católica, pois Antônio 

Bráulio de Souza, antes de 1968, era devoto de Santo Antônio, resoluto de ladainha, 

praticava a pajelança e de vez em quando, fazia consultas aos “espíritos” para 

atender pedidos de pessoas que o procuravam na comunidade. Por ocasião dessas 

consultas, sempre Antônio Bráulio de Souza acendia um charutão feito de casca de 

madeira de Tauari (planta nativa da região) e tocava um instrumento em formato de 

chocalho, confeccionado por miçangas e cuia, matérias primas retiradas da mata 

amazônica.175 Nessa região da Pedreira, era o curandeiro mais procurado.176 Nas 

palavras do Participante I, esse ritual acontecia da seguinte maneira: 

Eu lembro, tem uma árvore na mata que chama tauari, tauarizeiro, a gente 
tirava um pedaço da casca ele se tornava Envira, a gente batia até ela ficar 
chatinha depois ia tirando as páginas daquelas páginas, a gente fazia o 
cigarro né, o cigarro grande, aí misturava o fumo e misturava o incenso, 
misturava tudo ali pra fazer aquele cigarro e usava como os índios ainda 
usam né o marari, uma cumbuca pequena e bota missanga dentro, bota um 
caco pra fazer, então, ele acendia aquele charuto e começava a sacudir 
aquele marari como se fosse um maraca, ai então os espíritos baixavam e 
era assim, e eles já iam fazer o tal bálsamo da receita (PARTICIPANTE I – 
MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Sobre a questão das práticas religiosas na Amazônia, recordamos os 

estudos de Agenor Sarraf Pacheco já citado anteriormente no capítulo I desta 

tese,177 bem como os estudos de Raymundo Heraldo Maués, quando nos lembram 

da recorrente presença indígena e negra em mesma situação de servidão em busca 

da liberdade, mas que influenciavam na cultura um do outro. Sobre as influências 

religiosas, práticas e saberes de cura, rezas e ervas medicinais, bem como outras 

trocas culturais como fumos e bebidas. Ou seja, a pajelança cabocla na Amazônia é 

fruto de misturas e influências de origem indígena (especialmente dos antigos 

Tupinambás), assim como origens católicas, kardecistas e umbandistas.178 

O Participante H ratifica as afirmações citadas anteriormente quanto às 

práticas religiosas que eram realizadas antes da conversão ao protestantismo, pois 

segundo ele, “[...] rezavam missas e ladainhas, tinha um velho que rezava ladainhas, 

                                                        
175  As entidades oriundas da pajelança são muito comuns na Região Amazônica, onde as entidades 

espirituais incorporam, falam e interagem com as pessoas. 
176  Informações também confirmadas e narradas pelos Participantes H e J. 
177  PACHECO, 2010. 
178  MAUÉS, Raymundo Heraldo; VILLACORTA Gisela Macambira (org). Pajelanças e religiões 

africanas na Amazônia. Ed. Da UFPA, Belém, 2008. 
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o meu sogro rezava ladainhas, meu irmão rezava ladainhas, o mais velho também 

[...]”. Sobre as festas de santos católicos celebradas na comunidade, afirma que 

eram “as festas do São Raimundo, a festa do São Sebastiao, a festa de São Pedro”. 

Conta-nos ainda o Participante I que sempre ouvia as estórias que seu pai 

contava sobre encantamentos.179 Quando criança, até chegou a presenciar de perto 

algumas situações sobrenaturais que ocorreram na comunidade. Entretanto, há 

aproximadamente quarenta e nove anos, ou seja, a partir de 1968 foram convertidos 

ao protestantismo presbiteriano por intermédio de missionários da Igreja 

Presbiteriana Peniel de Macapá (IPM) que é ligada a Igreja Presbiteriana do Brasil 

(IPB). Em outro momento da entrevista, perguntamos ao Participante I se existiam 

costumes, hábitos e histórias que somente eles conheciam e que eram repassados 

para seus filhos e netos. Vejamos um trecho da entrevista: 

Existem, o meu pai fez 52 anos dia 20 de abril de 2016 de falecido, e eu me 
lembro dele todo dia, alguém pode até dizer por que isso? Isto é fanatismo! 
Não, porque meu pai era cheio de história. Passo tempo contando as 
histórias dele, histórias sérias e história engraçadas, que até hoje a gente 
lembra e passa pros filhos também, as importantes a gente passa 
(PARTICIPANTE I – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Uma das histórias mais significativas e importantes para a memória local dos 

três entrevistados (moradores/as mais antigos da CRQMP) diz respeito ao grande 

patriarca da família que recebeu o dom de pajé e curandeiro antes do seu 

nascimento, pois segundo conta a mãe do patriarca, que quando Antônio Bráulio de 

Souza com sete meses de gestação ele se locomoveu dentro da mãe como João 

Batista dentro do ventre de Isabel.180 Com isso deu pra ela perceber e entender que 

seu filho seria um bom curandeiro de nascença. Entretanto, o Participante I, destaca 

que antes da conversão ao presbiterianismo, 

[...] seu pai fazia curas, dava passas, ajudava pessoas como se fossem do 
bem, eu hoje entendo que o inimigo ele não vem dizendo o que ele é 
característica de morte, um bode de chifres e rabo né irmão, ele não vem 
demonstrando assim. A Bíblia diz que ele tem um poder sobrenatural 
embaixo do céu e se transforma em anjo de luz, aí então meu pai foi assim, 

                                                        
179  As encantarias são conjunto marcado pela presença dos encantados, isto é, espíritos que chegam 

encarnar e que vivem nas matas. Essas crenças religiosas da Amazônia, normalmente são 
praticadas nas próprias residências das pessoas. E as pessoas que praticam a encantaria, mesmo 
conhecidos como pajés costumam enfatizar a sua identificação com alguma denominação 
religiosa. 

180  Semelhante à história bíblica registrada no Evangelho de Lucas no Capítulo 1, verso 41 que diz 
“ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do 
Espírito Santo”. 
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antes dele se converter [...] (PARTICIPANTE I – MORADOR ANTIGO DO 
QUILOMBO). 

Uma questão comum que também merece destaque na fala dos três 

entrevistados/as (Participantes H, I e J) refere-se à convivência solidária e 

participativa entre as famílias do quilombo, pois segundo o discurso dos mesmos, 

um hábito tradicional que eles preservam até hoje é a repartição/divisão de alimento 

oriundos da caça, da pesca ou da agricultura. Em observação in loco, verificamos 

que essas afirmações se confirmam, porque não se ver no convívio social entre 

os/as moradores/as a política do capitalismo de acúmulo de riqueza ou bens 

materiais de cunho individual. 

2.2.1.2 Aspectos socioculturais e econômicos 

Dentre os diversos quilombos existentes e/ou reconhecidos no estado do 

Amapá, nunca um quilombo sofreu tanta influência e/ou interferência em sua cultura 

como a CRQMP. Em relação à organização desta comunidade, Liliane Rodrigues 

Soares declara que “as pessoas que vivem nos dias atuais no Mel da Pedreira são 

bastante simples, suas casas, construídas próximo ao igarapé, são feitas de madeira 

e cobertas com telhas de barro e algumas de amianto”.181 Vejamos a figura 7: 

FIGURA 7: Casas em madeira de lei construídas na CRQMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

                                                        
181 SOARES, Liliane Rodrigues. A Territorialidade Quilombola em Comunidades Rurais: O Quilombo 

do Mel da Pedreira (Amapá). SEMINÁRIO INTERNACIONAL - AMAZÔNIA E FRONTEIRAS DO 
CONHECIMENTO. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) - 35 anos. Universidade Federal 
do Pará, 9 a 11 de dezembro de 2008. p. 13. Disponível em: 
<http://www.naea.ufpa.br/siteNaea35/anais/html/geraCapa/FINAL/GT1-352-1316-
20081129011508.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2014. 
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A infraestrutura na comunidade é quase inexistente. Embora o fornecimento 

de energia elétrica seja de 24 horas continuamente, a CRQMP conta somente com 

um telefone público que foi instado no ano de 1997 que ainda encontra-se em 

funcionamento. O sinal de telefonia de celular é muito fraco, com possiblidades de 

comunicação somente através da operadora de celular VIVO. O acesso à 

informação é obtido principalmente por meio de rádio e TV. Sobre a questão de 

transporte, a comunidade utiliza canoas, carro ou moto (transporte próprio ou de 

terceiros) para se locomoverem até lugarejos próximos, ou para ir até a zona urbana 

do município.182 Vejamos a figura 8 que mostra o telefone instalado na comunidade. 

FIGURA 8: Telefone público instalado na CRQMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

Quanto ao abastecimento de água, o mesmo é feito por meio de um lago 

que fica as margens da comunidade, de poços amazônicos e/ou estação própria de 

distribuição de água. Entretanto, o abastecimento feito pela estação só atende uma 

parcela da comunidade e o custo dessa operacionalização é de responsabilidade 

dos próprios moradores. Vale ressaltar que somente a partir de 2009 através de 

poços artesianos, a água começou a ser tratada e beneficiar algumas casas do 

quilombo, isto é, as casas localizadas na área particular (herança de família) 

localizada dentro do quilombo. Vejamos a figura 9 que mostra a estação de 

tratamento de água do quilombo: 

 

 

                                                        
182  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
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FIGURA 9: Estação de tratamento de água da CRQMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

Além disso, não existe na CRQMP rede de esgoto, nem tampouco coleta de 

lixo. A oferta de serviços de saúde é inexistente. O posto de saúde mais próximo fica 

em outra comunidade denominada de São Pedro dos Bois.183 O acompanhamento 

e/ou tratamento de saúde na comunidade é feito eventualmente uma vez ao mês 

quando uma equipe do município de Macapá, composto por um médico, um 

enfermeiro e um assistente social atendem esses/as moradores/as. Entretanto, esse 

serviço precário, muitas vezes não se dá de forma contínua, ocorrendo falhas e 

ausências. Os casos mais graves são encaminhados a tratamento especializado na 

zona urbana da cidade. Vale ressaltar que os/as moradores/as também utilizam 

plantas medicinais para tratamento de alguns casos de doenças menos grave.184 

Essa prática é muito comum na Amazônia, uma herança cultural. 

Lembra-nos o Participante D185 de que, em 2006, a CRQMP conseguiu 

através de um convênio com um Banco Mundial um valor de Cem Mil Reais 

destinado à construção de um posto de saúde na comunidade. Em contrapartida, o 

município de Macapá teria que garantir os serviços de profissionais especializados e 

medicamentos para a manutenção do objeto celebrado. Entretanto, o município não 

cumpriu com sua parte e o convênio foi cancelado. 

                                                        
183  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
184  Dário de campo – 19 de dezembro de 2015. Estas situações também já haviam sido detectadas 

pelos estudos de Sonia Maria da Silva Sacramento (2013) e Liliane Rodrigues Soares (2008; 
2014). 

185  Diário de campo – entrevista realizada em 28 de outubro de 2016 às 16h no centro de Macapá-
AP. 
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Em relação à estrutura e organização econômica, os/as moradores/as da 

CRQMP trabalham na produção extrativista, pois ainda vivem da pesca, da caça, da 

coleta de raízes e frutos. Além disso, trabalham na produção de mel com abelhas 

sem ferrão, produção de farinha, produção agrícola (plantação de milho e abacaxi) e 

criação de animais (porcos, búfalos, galinhas e peixes).186 Vejamos a figura 10 que 

mostra as atividades de pecuária e cultivo de mel na comunidade: 

FIGURA 10: Criação de aves e cultivo de mel 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

Alguns/mas moradores/as também desenvolvem o artesanato em pequena 

escala para venda e/ou consumo próprio. Observamos que não há distinção entre 

mulheres e homens quanto à participação no trabalho das atividades de produção 

na comunidade, pois trabalham unidos/as com respeito e cooperação. Nos últimos 

anos, as mulheres tem ganhado espaço nas atividades de produção artesanal, 

agrícola e pecuária.187 Vejamos a figura 11 que mostra a casa de farinha da 

Associação de Moradores Remanescentes de Quilombolas da CRQMP 

(AMORQUIMP) a qual foi inaugurada em novembro de 2013. Trata-se de um projeto 

em parceria com o Governo do Estado do Amapá: 

 
 
 
 

                                                        
186  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
187  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
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FIGURA 11: Casa de farinha da AMORQUIMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Embora haja uma relação harmoniosa de cuidado e respeito entre as 

pessoas de ambos os sexos, do ponto de vista institucional e religioso, a CRQMP 

apresentam uma prática de organização patriarcal, já que os líderes políticos e 

religiosos da comunidade são todos do sexo masculino. Além disso, há um respeito 

e obediência muito grande com aqueles mais velhos e a liderança política da 

comunidade.188 Segundo informações coletadas em entrevista com o Presidente da 

AMORQUIMP (Participante D)189 o mesmo relata que: 

[...] aqui na nossa região geralmente a figura do homem é uma referência 
dentro das famílias nas comunidades [...] nós conscientizamos cada família, 
cada patriarca que a mulher é importante tá junto nas tomadas de decisões 
da comunidade, não só nas tomadas como participando das atividades [...] 
hoje no Mel a gente vive em plena harmonia entre homens e mulheres, as 
mulheres participam da mesma atividade que os homens, tanto na roça e 
tanto na associação (PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA 
AMORQUIMP). 

O Participante D relata ainda que a AMORQUIMP completou em abril de 

2016, onze anos de existência. Ela foi fundada em 2005 por motivos do processo de 

titulação da CRQMP nos padrões que eram exigidos pela Fundação Palmares e pelo 

INCRA, pois era necessária a existência de uma associação que representasse e 

defendesse a territorialidade e cultura quilombola. Segundo o Participante D, a partir 

daí, dois anos depois – em 22 de março de 2007 – a CRQMP recebeu o título de 

comunidade quilombola em nome da AMORQUIMP. Desde então a associação vem 

                                                        
188  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
189  Diário de campo – entrevista realizada em 28 de outubro de 2016 às 16h no centro de Macapá-

AP. 
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realizando parcerias com o governo municipal, estadual e federal a fim de trazer 

recursos e benefícios para a comunidade que até o presente momento não tinham, 

como por exemplo: ramal aterrado, criação de abelhas nativas, água potável, casa 

de farinha, casas do programa minha casa minha vida, roças nos padrões do campo 

mecanizado, entre outros.190 

O participante D destaca que atualmente a AMORQUIMP conseguiu acessar 

através do governo do estado do Amapá, o Programa Territorial de Agricultura 

Familiar (PROTAF), que mudou para Programa de Produção Integrada (PPI) que 

mecaniza a produção e escoamento do plantio de mandioca, milho e melancia. Com 

o governo municipal, destaque para a celebração do convênio de escavação de 

tanque para criação de peixe. Perguntamos ao Participante D qual seria sua 

avalição - enquanto presidente da AMORQUIMP - depois do Título de 

Reconhecimento da CRQMP, bem como os programas acessados para beneficiar a 

comunidade. Obtemos como resposta que: 

[...] nós enxergamos isso como coisas muito positivas pra própria 
comunidade que ela demandou, recebeu, ela acreditou e tem executado as 
ações e é muito positivo. Contribuiu muito para o nosso desenvolvimento 
social, nós saímos de uma situação que dizia que vivíamos a base da 
miséria e hoje somos pobres, mas temos como sobreviver dignamente 
(PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Ressaltamos que esses trabalhos desenvolvidos na CRQMP, citados 

anteriormente, muitas vezes são voltados apenas para o consumo da população 

local, devido à comunidade enfrentar dificuldades na falta de apoio logístico e 

econômico para fazer o escoamento desses produtos. Além disso, a CRQMP fica 

distante do centro comercial da cidade de Macapá. 

É perceptível no olhar e na fala dos/as quilombolas o descontentamento com 

as instituições governamentais, responsáveis pela logística e fomento de políticas 

públicas para o pleno desenvolvimento da subsistência dessa comunidade. 

Expressa o Participante D que, 

[...] antes nós só produzíamos farinha pra alimento, só pra consumir mesmo 
na comunidade e na maioria das vezes nós comprávamos farinha de fora, 
hoje nós conseguimos vender a farinha pra fora [...] toda a nossa produção, 
tirando o que fica pra consumo, é vendida informalmente ou a pessoa vai 

                                                        
190  A AMORQUIMP é constituída com base na lei do código civil brasileiro, sendo constituído por um 

presidente, um diretor secretário, um diretor financeiro, conselho fiscal representado por seis 
membros (três titulares e três suplentes) e uma diretoria construída de diretor de patrimônio e 
comissão de distribuição de terra (comissão que avalia e autoriza onde e como as pessoas vão 
usar as terras). 
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comprar pela comunidade ou nós vendemos nas feiras e nos mercados [...] 
(PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Mesmo com toda dificuldade que a CRQMP vem enfrentando para 

escoamento de sua produção, foi possível participarem da 1ª Feira dos Produtos 

Quilombolas do Amapá que aconteceu no dia 07 de maio de 2011. Foi um evento 

promovido pela Coordenação Estadual de Articulações das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas do Estado do Amapá (CONAQ-AP) que aconteceu ao lado da 

União dos Negros do Amapá (UNA), no município de Macapá-AP. O evento contou 

com a participação de aproximadamente trinta e duas comunidades certificadas, que 

apresentaram uma diversidade de produtos, dentre eles: artesanatos, derivados do 

leite, óleos, plantas medicinais, farinha de mandioca, entre outros produtos. 

Vejamos a figura 12 que mostra o manejo da mandioca e preparação da 

farinha de mandioca de modo mecanizado na AMORQUIMP: 

FIGURA 12: Manejo e preparo de farinha de mandioca na AMORQUIMP 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Esses problemas e dificuldades enfrentados pela comunidade nos fazem 

refletir sobre os estudos de Alain Touraine quando questiona a abordagem cultural 

que não contempla a economia. O autor nos ensina que falar de uma cultura sem 

mencionar os aspectos econômicos, é colocar mais peso na vida do pobre.191 Para o 

autor, “o enfraquecimento dos valores e das normas comuns acaba resultando no 

triunfo dos mais fortes e no aumento das desigualdades sociais”.192 Segundo ainda 

Alain Touraine, “uma cultura democrática é aquela onde o regime [...] reconhece os 

                                                        
191 TOURAINE, Alain. Poderemos Viver Juntos?: Iguais e Diferentes. Petrópolis: Vozes, 1998. 
192 TOURAINE, 1998, p. 160. 
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indivíduos e as coletividades como sujeitos, isto é, os protege e encoraja em sua 

vontade de ‘viver sua vida’ e dar unidade e sentido à sua experiência vivida”,193 o 

que a nosso ver, não vem acontecendo ou se efetivando na CRQMP. 

No que diz respeito à produção de peixes, observamos em nossa pesquisa 

in loco194 que a CRQMP teve alguns avanços, pois desde o ano de 2015 a Prefeitura 

Municipal de Macapá, vem incentivando a piscicultura no município. Esse incentivo 

por parte da Prefeitura se deve a um programa de incentivo à Piscicultura criada 

pelo governo municipal em 2013. O programa já escavou mais de cem tanques em 

vários distritos de Macapá-AP.195 Vejamos a figura 13 que mostra o início das 

escavações desses tanques na CRQMP. 

FIGURA 13: Tanque construído para criação de peixe 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

Segundo o Portal Diário do Amapá, os/as agricultores/as da CRQMP 

receberam doze mil alevinos, para iniciarem o primeiro ciclo de produção do 

pescado. A piscicultura foi introduzida para fortalecer a economia das quarenta e 

duas famílias remanescentes de quilombolas, onde o principal cultivo de 

subsistência é a mandioca. Antes, os/as agricultores/as participaram de uma oficina 

de piscicultura ministrada por técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(SEMDEC), na qual foram ensinadas as técnicas básicas (manejo, qualidade da 

água, alimentação, cuidados com cada ciclo e despesca) para o cultivo e melhor 

                                                        
193  TOURAINE, Alain. O retorno do ator: ensaio de sociologia. Lisboa: Instituto Piaget,1996. p. 254. 
194  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
195  Portal Diário do Amapá. Prefeitura de Macapá incentiva a piscicultura no Mel da Pedreira. 

Reportagem de 17 de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/editorias-i/cidades/item/6815-prefeitura-de-macapa-
incentiva-a-piscicultura-no-mel-da-pedreira>. Acesso em: 05 jan. 2016. 
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produção do peixe vivo das espécies tambaqui e pirapitinga. Na CRQMP, a 

SEMDEC escavou vinte e dois tanques criatórios com média de tamanho entre 500 

e 1500 m² de área, atendendo a onze futuros/as piscicultores/as.196 

Alain Touraine fala da importância de compreendermos os movimentos 

sociais - neste caso, as comunidades quilombolas - como movimentos que 

constroem sua própria identidade, movimentos de ações coletivas, que buscam 

alcançar mudanças, promovendo assim melhores condições de vida para a 

comunidade.197 

Concordamos com Boaventura de Sousa Santos quando expressa sobre a 

ideia de que precisamos reinventar a emancipação social, isto é, dar visibilidade às 

experiências e alternativas disponíveis (Sociologia das Ausências), evidenciando 

uma nova forma de entender a mudança social através das experiências e 

alternativas possíveis (Sociologia das Emergências). O autor afirma que devemos 

transformar as ausências em presenças, ou seja, atentar para a diversidade local 

e/ou regional que tantas vezes é invisibilizada e/ou ignorada pelo saber ocidental. 

Assim, precisamos valorizar as práticas e experiências cotidianas, na perspectiva de 

entender as novas formas e mudanças sociais que vem ocorrendo. Neste sentido, a 

riqueza das experiências sociais não pode ser desperdiçada.198 

Em nossa pesquisa de campo, verificamos também que a CRQMP em 2014 

foi contemplada com a construção de quarenta e duas unidades habitacionais em 

alvenaria. É uma obra do Programa Minha Casa, Minha Vida Quilombola, do 

Governo Federal (Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR)199/Caixa Econômica 

Federal/Ministério das Cidades).200 

O termo de Cooperação Técnica para a implantação do programa Minha 

Casa, Minha Vida, que visa beneficiar comunidades Quilombolas e as áreas 

indígenas no Amapá foi assinado no ano de 2010. Entretanto, as obras tiveram início 

                                                        
196  Portal Diário do Amapá, 2015. 
197  TOURAINE, 1998. 
198  SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma sociologia das ausências e uma sociologia das 

emergências. In: _____. SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Conhecimento prudente para uma 
vida decente. São Paulo: Cortez, 2004. p. 777-821. 

199  O PNHR foi criado pela necessidade de uma política habitacional que atendesse as 
especificidades da moradia no campo, onde as diferenças em relação ao meio urbano - tais como 
cultura, forma de remuneração, gleba de terra, logística para construção - passaram a ser 
consideradas nos programas de moradia para a população do meio rural. 

200  Diário de campo – 21 de dezembro de 2015. 
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somente em 28 de abril de 2014 com previsão de término para 28 de abril de 2015, 

com um orçamento total de Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Um Mil Reais.201 

Porém, observamos em nossa visita in loco a CRQMP, que até 21 de 

outubro de 2016, as casas não tinham sido ocupadas em virtude da não instalação 

de água e energia elétrica no conjunto habitacional.202 Vejamos a figura 14 do início 

das obras: 

FIGURA 14: Placa de identificação das obras e início das construções 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015. 

Depois de quase dois anos de expectativas e esperas, os moradores se 

reuniram e fizeram uma coleta entre as famílias, levando um valor em dinheiro para 

fazer as instalações básicas de energia e água para poder fazer a ocupação devida. 

Nesse período, os habitantes CRQMP viveram a expectativa da ocupação das 

casas, mas não sabiam a quem recorrer para solucionar esse problema. Segundo 

informações dos próprios moradores/as da comunidade, a instalação desses 

serviços seria uma contrapartida do Governo do Estado do Amapá. 

Depois dos trabalhos finais realizados com orçamento e custo da CRQMP 

no dia 23 de dezembro de 2016, a Caixa Econômica Federal entregou 

definitivamente a EcoVila Quilombola.203 Vejamos a figura 15 que mostra como se 

encontram atualmente as casas na CRQMP: 

                                                        
201  Diário de campo – 21 de dezembro de 2015. 
202  Diário de campo – 21 de outubro de 2016. 
203  Diário de campo – 23 de dezembro de 2016. 
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FIGURA 15: Entrega da EcoVila do Quilombo do Mel da Pedreira 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

É oportuno também lembrar que a CRQMP serve como ponto turístico para 

pessoas que vem de outras comunidades, da zona rural ou urbana da cidade. 

Entretanto, a questão turística não traz benefícios significativos para a comunidade. 

Normalmente, são pessoas em busca de espaço para acampamento (principalmente 

de cunho religioso), pessoas em férias escolares, em excursão para diversão, 

pessoas que desejam apreciar a belíssima paisagem natural e/ou descansar. 

Detectamos ainda em nossa pesquisa de campo que a CRQMP realiza 

eventos esportivos como campeonatos de Futebol e Voleibol, na modalidade 

masculina e feminina. Esses campeonatos acontecem entre as comunidades da 

vizinhança e próximas da CRQPM como, por exemplo, Ambé, Tessalônica, Limão, 

São Pedro dos Bois, entre outras.204 

Normalmente esses campeonatos esportivos têm como objetivo angariar 

recursos financeiros para o tradicional Encontro das Famílias que acontece 

anualmente na comunidade desde o ano de 2011. Há toda uma organização e 

estrutura para participar do campeonato, pois as inscrições geram custo devido 

haver premiação em dinheiro para as equipes vencedoras. Por ocasião do evento 

esportivo, ainda há venda de comidas e bebidas. Vejamos a figura 16: 

 

 

                                                        
204  Diário de campo – 21 de dezembro de 2015. 
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FIGURA 16: Evento esportivo e venda de comidas e bebidas 

 
Fonte: Acervo pessoal de Estefânia Cabral de Souza - pesquisa de campo - 2016. 

No que concerne ao encontro que acontece anualmente pelas famílias na 

CRQMP chamado de “Encontro Anual da Família Caiana e Auta Ramos”, segundo 

depoimento de entrevista realizada com um dos moradores mais antigos da CRQMP 

(Participante I),205 o nome curioso “Caiana” vem do apelido dado ao senhor Antônio 

Bráulio de Souza, devido sua origem ser de “Caiena” na Guiana Francesa, fronteira 

com o Brasil e Auta Ramos, em homenagem a Auta Augusta Ramos de Souza. 

Observamos que este encontro tem como objetivo reunir as famílias num grande 

evento festivo. O encontro normalmente é realizado em um domingo do mês de 

agosto e acontece o dia todo. Vejamos a figura 17 que mostra imagens desse 

encontro que aconteceu nos últimos dois anos (2015 e 2016). 

FIGURA 17: Encontro Anual da Família Caiana e Auta Ramos 

 
Fonte: Acervo pessoal de Estefânia Cabral de Souza - pesquisa de campo - 2016. 

                                                        
205  Entrevista concedida no dia 29 de setembro de 2016. 
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Algumas pessoas também ressaltam que o nome curioso do encontro das 

famílias é em homenagem a Manoel Alexandre Ramos de Souza, um dos 

moradores mais antigo e patriarca das famílias do Quilombo do Mel da Pedreira. 

Carinhosamente é chamado de “Lelé”. Em março de 2017, Manoel Alexandre 

Ramos de Souza completou setenta e um anos de idade. Ressaltamos que o pai de 

seu Manoel Alexandre, o senhor Antônio Bráulio de Souza, casado com Auta 

Augusta Ramos de Souza, juntos tiveram oito filhos, sendo que destes já geraram 

oitenta e cinco netos, mais de duzentos e vinte e cinco bisnetos e cinquenta 

tataranetos.206 

Ainda em entrevista com o Participante I, quando perguntamos quais eram 

os hábitos ou costumes que foram adquiridos na infância e que até hoje ainda 

permanecia na família, esse momento de confraternização foi relembrado e 

destacado como algo importante para a comunidade. Outra característica presente 

no imaginário dos/as moradores/as diz respeito à preocupação com a preservação 

ambiental. Vejamos a figura 18: 

FIGURA 18: Área de Ressaca localizada na CRQMP 

Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2015/2016. 

Rafael Ferreira Brito nos lembra de que a natureza sempre esteve ligada ao 

campo religioso, não pela sua magia e mistério, mas devido à natureza ser 

caracterizada como algo sagrado, separado do profano, sendo objeto de uma crença 

                                                        
206  Diário de campo – 14 de abril de 2017. 



111 

definida.207 É por isso que a identidade quilombola da CRQMP está muito ligada à 

questão religiosa e a relação com a posse da terra. 

2.3 IDENTIDADE NEGRA BRASILEIRA: MUITAS FORMAS E DIFERENTES 
FASES 

Para início de conversa neste tópico, queremos considerar as contribuições 

relevantes de alguns autores e autoras no que tange a construção e conceituação 

de identidade. Como por exemplo, o pensamento de Manuel Castells, quando diz 

que a identidade está relacionada a um processo de construção contínua de 

significados com base a um conjunto de atributos culturais. Além disso, essa 

construção social normalmente está relacionada ou marcada por relações de poder 

e alicerçada em significados e experiências individuais e/ou coletivas. O autor fala 

que a construção de identidade deriva de três formas e origens: Identidade 

legitimadora, Identidade de resistência e Identidade de projeto.208 Assim, conforme 

as palavras do autor: 

[...] Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições da sociedade no 
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 
sociais. Identidade de resistência: criado por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação. Identidade de projeto: quando os atores, utilizando- se de 
qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova 
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade [...].209 (Grifos do 
autor). 

Para a antropóloga Silvia Caiuby Novaes, ao analisar a questão da 

identidade, afirma que esta só pode ser usada do ponto de vista do discurso, ou 

seja, a identidade se refere ao modo de sermos no ambiente no qual vivemos e nos 

relacionamos com as outras pessoas, onde envolve a questão cultural, sócio-política 

e histórica em cada sociedade. E ainda, a identidade resulta também da questão da 

diferença.210 Nas palavras da autora, 

                                                        
207  BRITO, Rafael Ferreira. Geografia da religião: isso existe mesmo? Revista Espaço e Geografia, 

Brasília, v. 2, n. 1, p. 157-163, jan./jul., 1999. 
208  CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: 

Paz e Terra, 1999, p. 23. 
209  CASTELLS, 1999, p. 24. 
210  NOVAES, Silvia Caiuby. Jogo de espelhos. São Paulo: EDUSP, 1993. 
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É importante perceber que o conceito de identidade deve ser investigado e 
analisado não porque os antropólogos decretaram sua importância 
(diferentemente do conceito de classe social, por exemplo), mas porque ele 
é um conceito vital para os grupos sociais contemporâneos que o 
reivindicam.211 

Quanto à questão da identidade negra, Kabengele Munanga, declara que 

devemos desenvolver ações e políticas públicas para resgatar a identidade do negro 

e da negra no Brasil.212 Assim, é preciso superar o universalismo eurocêntrico, onde 

a cultura branca e/ou ocidental ganha status de universal.213 Entretanto, Kabengele 

Munanga esclarece que, 

A busca da identidade, no nosso caso o Brasil, apesar da importância, não 
é uma coisa fácil; é problemática. Essa identidade passa pela cor da pele, 
pela cultura, ou pela produção cultural do negro; passa pela contribuição 
histórica do negro na sociedade brasileira; na construção da economia do 
país com seu sangue; passa pela recuperação de sua história africana, de 
sua visão do mundo, de sua religião [...] trata-se de um processo de 
consciência.214 

Em geral, percebemos que a questão da identidade negra é um tema que 

ganha destaque no processo de discussão, tanto no seio dos Movimentos Negros,215 

como em meio a alguns cientistas sociais, que tentam além de desmascarar a 

democracia racial, resgatar a cultura negra. 

A identidade negra, assim como em outros processos identitários, se 

constrói gradativamente, num movimento que envolve inúmeras variáveis, causas e 

efeitos. E é entendida segundo Nilma Lino Gomes, como uma “construção social, 

histórica, cultural e plural”.216 E esta construção da identidade negra não está 

relacionada somente a dimensão subjetiva e simbólica, mas, sobretudo no seu 

                                                        
211  NOVAES, 1993, p. 24. 
212  MUNANGA, Kabengele. A identidade negra no contexto da globalização. In:_____. Ethos Brasil, 

Ano I, n° 1. São Paulo: UNESP, 2002. 
213  FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: 

EDUFBA, 2008. 
214  MUNANGA, Kabengele. As facetas de um racismo silencioso. In:_____. SHWARCZ, Lilia Moritz; 

QUEIROZ, Renato da Silva (Org.). Raça e diversidade. São Paulo: EDUSP, 1996. p. 225. 
215  Movimentos negros são entendidos aqui como formas de organização criadas pelos afro-

brasileiros para combater o racismo e pleitear melhores condições de vida tanto no período 
escravista como após a abolição. Inserem nesse conjunto as diversas formas de agência negra 
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216  GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no 
Brasil: uma breve discussão. In:_____. Educação antirracista, caminhos abertos pela lei federal 
10.639/03. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 43 
(Educação Para Todos). 
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sentido político, pois este grupo, no processo histórico, sempre foi excluído de 

participações na sociedade.217 

Nas palavras de Diana Viturino Santos, construir uma identidade negra, 

Consiste em assumir plenamente, com orgulho, a condição de negro, em 
dizer, cabeça erguida: sou negro. Nesse processo de formação identitária o 
papel da escola, como responsável pela educação formal é fundamental, 
porém como foi destacado ao longo do texto, as instituições de ensino, 
conscientemente ou não, reforçam uma ideia negativa sobre o negro, o que 
faz com que crianças e adolescentes desprezem e envergonhem-se de sua 
origem.218 

Entretanto, diante da modernidade tardia ou da pós-modernidade e da 

globalização, como nos sugere Stuart Hall, 

[...] está ocorrendo uma ‘crise de identidade’, que faz parte de um processo 
mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 
centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 
davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.219 

Sobre a natureza múltipla da identidade, Stuart Hall comenta: 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas.220 

Em se tratando da questão da identidade racial, João Baptista Borges 

Pereira, entende que o processo de construção da identidade está integrado com a 

socialização, assim, a pessoa tem a identidade formada de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos modelos ditados pela sociedade.221 

Nesta perspectiva, Erick Erikson disserta que a identidade sofre uma série 

de transformações no decorrer da sua construção dependendo do sujeito e da sua 

vivência. Sendo que a identidade se sujeita individualmente a dados biológicos e 

                                                        
217  MUNANGA, Kabengele. Identidade, cidadania e democracia: algumas reflexões sobre os 
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sociais, assim ela é formada através da percepção pessoal de si mesmo e a 

percepção que os outros têm em relação a nós.222 

Marilu Márcia Campelo ao tratar de identidade negra e identidade afro-

brasileira afirma que estas são um elemento ainda em construção, pois: 

Identidade aqui é entendida como uma imagem (representação de si) 
construída ao longo de experiências de troca com família, a escola, o grupo 
de trabalho ou a coletividade a que um indivíduo pertence. Também se 
refere a um processo de autoclassificação que envolve manipulação de 
categorias que incluem e excluem os indivíduos (identidade ideológica), 
como sentimento de pertença a um grupo. Nesse sistema é possível 
perceber as fronteiras nítidas estabelecidas, por exemplo, entre credos 
religiosos, aparência física (cor da pele, vestimenta, tatuagem, postura 
corporal, etc.), atitude ideológica (partido, religião e comunidade) que por 
sua vez ajudam a promover ou não a inserção (individual/coletiva) nas 
diferentes camadas de uma sociedade.223 

Segundo Silvia Karla Batista Macena Martins dos Santos, é possível 

compreender o conceito de identidade como uma série de aspectos individuais. A 

identidade também pode ser entendida como um fenômeno plural, construída a 

partir da mutabilidade das relações sociais. Nessa lógica, entendemos que a 

identidade advém da dialética entre o indivíduo e a sociedade. No entanto, discutir o 

conceito de identidade exige perpassar por reflexões que lidam com a diferença. No 

que diz respeito à identidade negra, nossa autora observa que, mesmo com a 

significativa distribuição demográfica de afrodescendentes no território brasileiro, a 

construção de uma identidade positiva é um grande desafio.224 

É pertinente também destacar que a construção da identidade negra 

também é questionada por Frantz Fanon, bem como a construção da identidade 

branca. Segundo o autor, é o colonialismo que cria/inventa o homem negro e a 

mulher negra, pois tira-lhes a possibilidade de se reconhecerem simplesmente como 

seres humanos.225 

Alene Chagas da Silva em sua pesquisa no estado do Amapá sobre a 

população negra reforça a ideia de que “como toda identidade, a identidade negra é 

uma construção pessoal e social e é elaborada individual e socialmente de forma 

                                                        
222  ERIKSON, Erick. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
223  CAMPELO, 2006, p. 143.  
224  SANTOS, Silvia Karla Batista Macena Martins dos. O que é ser negro no Brasil? Uma reflexão 
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diversa”,226 ou seja, a construção da identidade está relacionada ao outro. No dizer 

de Kabengele Munanga “[...] identidade recobre uma realidade muito mais complexa 

do que se pensa, englobando fatores históricos, psicológicos, linguísticos, culturais e 

político-ideológicos”,227 isto é, “a construção da identidade, trata-se de um processo 

em curso. A identidade, devido ao seu caráter simbólico, é sempre múltipla e sujeita 

as diversas reconstruções [...].”228 

Assim, diante destas considerações, entendemos, portanto que a questão da 

identidade não está mais relacionada à questão ontológica, mas, sobretudo, a 

questão do tornar-se, e ainda, a identidade é uma construção contínua constituída 

por várias interações entre os sujeitos. 

2.3.1 Identidade negra a partir de práticas culturais e religiosas: a identidade 

quilombola protestante 

Tomando como referência algumas literaturas já produzidas em relação à 

população negra no estado do Amapá como as de Eugénia da Luz Silva Foster,229 

Piedade Lino Videira,230 Alexsara de Souza Maciel,231 Alci Jakson Soares da 

Silva,232 entre outras, percebemos nesses estudos, que há indícios na cartografia da 

cultura quilombola, mais precisamente em relação aos seus rituais, uma cultura, cuja 
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identidade é marcada pela herança de matrizes africanas, de tradição católica e 

indígena. 

Neste presente tópico, buscamos, portanto, entender a construção das 

identidades religiosas, partindo da compreensão sobre as experiências, os 

comportamentos religiosos e culturais no contexto das comunidades quilombolas 

brasileiras, em especial da CRQMP. E falar de experiências, lembramos o 

pensamento de Walter Benjamin, que ao tratar desse conceito, diz que experiência 

nunca é algo individual, mas algo que acontece no convívio pessoal e no convívio 

com o coletivo.233 

Lembramos também nesse momento os estudos de Clifford Geertz quando 

diz que, para que possamos entender o ponto de vista de um grupo social, seu 

modo de vida e cotidiano, é preciso deixar de lado as nossas concepções pessoais, 

concepções de mundo e buscarmos ver nas experiências desses grupos, as suas 

próprias compreensões. O autor enfatiza que para o/a pesquisador/a compreender 

melhor os elementos essenciais da vida social de um grupo, deve não se deixar 

envolver por nenhum tipo de empatia espiritual interna com seus informantes, ou 

seja, o importante é descobrir “que diabos eles acham que estão fazendo”.234 

É pertinente destacar que a CRQMP, é uma comunidade totalmente 

protestante, segundo observações in loco, relatos e afirmações dos/as 

entrevistados/as. De acordo com eles/elas, existem apenas algumas pessoas que 

não estão diretamente envolvidos com a igreja, os denominados “afastados” ou 

“desviados”, mas que comungam e se declaram pertencer à religião protestante.235 

Para Manuel Castells, “[...] as comunidades locais, construídas por meio da 

ação coletiva e preservadas pela memória coletiva, constituem fontes específicas de 

identidades [...]”.236 Assim, acreditamos que a afirmação da identidade em 

comunidades locais, perpassa ainda pelo valor de suas expressões culturais. 

Expressões estas que em muitos casos desapareceram, por força da violência 

física, violência simbólica e/ou outros mecanismos de dominação como é o caso das 

condições impostas pela globalização e pelos sistemas capitalistas. 
                                                        
233  BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 

1996. 
234  GEERTZ. Clifford. “Do ponto de vista do nativo”: a natureza do conhecimento antropológico. 

In:____. O saber local: novos ensaios em Antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 
88-89. 

235  Conf. Diário de Campo (2015/2016) e entrevistas realizadas nos meses de setembro a outubro de 
2016. 

236  CASTELLS, 1999, p. 84. 
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Sobre a violência simbólica, Pierre Bourdieu afirma que “[...] violência 

simbólica é essa coerção que se institui por intermédio da adesão que o dominado 

não pode deixar de conceder ao dominante [...]”.237 A afirmação da identidade hoje 

em dia, tem se dado através de movimentos diversos que tentam fazer esse resgate 

e/ou fortalecimento do que já existe e que se encontra em risco de extinção. Para 

Renato Ortiz, 

A identidade nacional é uma entidade abstrata e como tal não pode ser 
apreendida em sua essência. Ela não se situa à concretude do presente, 
mas se desvenda, enquanto virtualidade, isto é, como projeto que se vincula 
às formas sociais que a sustentam. 238 

Por isso, essa questão da identidade étnica em relação a uma suposta 

identidade nacional homogeneizadora é crucial para entendermos esse processo de 

construção identitária. Para Stuart Hall, a identidade é afirmada dentro de um 

processo de produção simbólica e discursiva e uma de suas características é sua 

capacidade de excluir, de transformar em abjeto o que lhe é exterior.239 

Ao perguntarmos aos participantes da pesquisa sobre a questão da 

identidade quilombola, sobre o que significava para eles ser quilombola, alguns 

responderam que: 

Primeiramente quilombola é a nossa raiz, somos descendentes de africanos 
[...] Somos vistos hoje de uma forma melhor [...] hoje nós temos esse 
reconhecimento legal perante a lei que nos garante a segurança das nossas 
terras [...] Então hoje por sermos quilombola é uma questão de orgulho 
(PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE 
DEUS). 

É muito importante porque nosso surgimento né aonde Deus fez a gente 
nascer. A gente valoriza muito isso porque a origem nossa vem dai do 
quilombo né [...] A gente fica muito feliz porque muita gente é quilombola e 
fica negando a raça, a cor, mas nós ficamos felizes né a gente dá valor nas 
nossas origens (PARTICIPANTE C – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO 
DO DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

Primeiro, a alta afirmação das minhas origens da onde eu vim, o que eu 
sou, da minha consciência, essa minha alta afirmação. Tem haver 
totalmente com isso, com a minha origem, da onde eu vim quais são nossos 
costumes, ser quilombola pra mim é isso (PARTICIPANTE D – 
REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Essas afirmações ora mencionadas demonstram que para os participantes 

da pesquisa, a questão do que é ser quilombola é uma questão de orgulho, uma 
                                                        
237  BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Trad. Maria Helena Kühner. Bertrand 

Brasil, 2003. p. 160. 
238  ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 138. 
239  HALL, Stuart. Quem precisa de identidade?  In:_____. SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Identidade 

e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais.  7.  ed.  Petrópolis,  RJ: Vozes, 2007. p. 110. 
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questão que está muito ligada ao reconhecimento e titulação da terra, das origens e 

da autoafirmação da identidade negra. 

Quanto às práticas religiosas cristãs dos quilombolas da CRQMP, 

observamos que são diversas, mas a base está em apenas um livro: a Bíblia 

Sagrada. Na pesquisa de campo in loco, verificamos que há muito incentivo e 

estímulo por parte da liderança religiosa à leitura dos textos sagrados. Desse modo, 

essa prática, ganha um lugar privilegiado nas discussões dentro da comunidade. Daí 

a importância da educação religiosa dos membros da comunidade no espaço das 

igrejas locais.240 

Percebemos que a identidade quilombola protestante é constituída numa 

relação de confronto com o catolicismo apostólico romano, bem como em oposição 

às práticas religiosas de matriz afro e ameríndia. Os estudos de John Burdick têm 

demonstrado que o pentecostalismo rejeitam toda e qualquer práticas e crenças de 

matriz africana.241 

Dados divulgados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do 

Rio de Janeiro (CCIR) mostram que no Estado do Rio de Janeiro, no período entre 

2012 e 2015, de todos os casos registrados (cerca de 1.014), mais de 70% desses 

casos, são de ofensas, abusos e atos violentos contra praticantes de religiões 

afro.242 Muitos especialistas atribuem a esse número elevado de racismo, 

preconceito e discriminação contra as religiões de origem africana remontam ao 

processo escravista que a população vinda da África sofreu com sua vinda para o 

Brasil, onde resistiram e lutaram para manter sua memória, cultura e religiosidade 

em solo brasileiro. 

Outra situação que confirmam os estudos de John Burdick, citado 

anteriormente, diz respeito à ação exercida pelos diversos movimentos pentecostais 

e neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de mitos e preconceitos 

para "diabolizar" as práticas religiosas da população negra. Neste sentido, discutir a 

questão da identidade relacionada à questão cultural e religiosa na CRQMP é muito 

complexo, pois os membros, a nosso ver, negam e/ou negligenciam alguns traços 

da religiosidade afro. Fazendo assim, estão se negando enquanto sujeitos históricos. 
                                                        
240  Diário de Campo – 19 de dezembro de 2015. 
241  BURDICK, John. Pentecostalismo e identidade negra no Brasil: mistura impossível? In:_____. 

MAGGIE, Yvonne; REZENDE, Cláudia Barcellos (orgs.). Raça como Retórica: a construção da 
diferença. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 185-212. 

242  COMISSÃO DE COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA DO RIO DE JANEIRO (CCIR). 
Disponível em: <http://ccir.org.br/>. Acesso em 05 jul. 2016. 
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Essa situação é semelhante aos problemas ocorridos nos séculos passados 

e ainda nos dias de hoje, como por exemplo, o que acontece em alguns países 

africanos. De início, a influência católica que fez com que muitos negassem a cultura 

tradicional em nome da Bíblia. Hoje a influência evangélica não é diferente, pois vem 

sendo tão dominante quanto à do catolicismo. 

Apesar de aparentemente o protestantismo apresentar uma boa relação com 

a identidade negra brasileira, no processo de conversão, o que temos visto na 

prática é um processo de autonegação racial e alienação da população negra. Essa 

questão só vem ratificar nossas suspeitas de que a identidade religiosa também 

pode se manifestar e/ou se reconfigurar quando existem pluralidade e possibilidade 

de experiência religiosa. 

Irene Dias de Oliveira fala que “a religião é também uma referência de 

identidade, pois governa a ordem do indivíduo e mantém um conjunto de práticas e 

deveres que dão significado e “nomia” à existência das pessoas”.243 A autora 

também ao citar Cristina Pompa,244 fala que as identidades culturais e religiosas não 

são tão rígidas e imutáveis, pois “estão em constante processo de negociação”.245 

Sobre a questão da dominação do colonialismo, Boaventura de Souza 

Santos e Maria Paula Meneses expressam que: 

O colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, foi 
também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente 
desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de 
saber próprias dos povos e nações colonizados, relegando muitos outros 
saberes para um espaço de subalternidade.246 

Para Boaventura de Sousa Santos e Maria Paula Meneses, de todas as 

dominações conhecidas, a dominação colonialista, sustentou uma epistemológica 

que se desenvolveu com o silenciamento e a exclusão de povos e culturas 

tradicionais, povos estes que, ao longo do processo histórico brasileiro, foram alvos 

não somente do colonialismo, mas também do capitalismo. Assim, para os/as 

autores/as, o colonialismo, foi, portanto “[...] uma dominação epistemológica, uma 

                                                        
243  OLIVEIRA, 2015, p. 45. 
244  POMPA, Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. São 

Paulo: Edusc, 2002. 
245  OLIVEIRA, 2015, p. 48. 
246  SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São 

Paulo; Editora Cortez. 2010. p. 07. 
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relação extremamente desigual de saber-poder”,247 ou seja, esse epistemicídio248 

sufocou e desvalorizou as diferentes e diversas formas de saber local. 

Com base nos estudos de Gedeon Alencar, verificamos que tanto o 

hibridismo cultural, a miscigenação, quanto o sincretismo religioso criou no espaço 

brasileiro uma ambiguidade dessa complexa “identidade protestante/evangélica 

brasileira”. Assim, conforme o autor: 

Não é branco, anglo-saxônico, racionalista, encorpado de categorias 
conceituais filosóficas e teológicas, moderno, estrangeiro, nem 
sistematizado em compêndios. Mas, também não é absolutamente oral, 
festivo, moralista, sensorial, experimentalista e libertário. É ambíguo, 
pluralista, intermediário, carnavalesco, sincrético. Enfim nem branco, nem 
preto. Protestantismo tupiniquim mulato. Nada mais Brasil.249 

Tomando como base os questionamentos ora levantados, nos perguntamos: 

quais seriam as consequências desse processo na identidade, na autoestima, na 

valorização da ancestralidade desses sujeitos? Como eles se percebem? Será que 

percebem essa contradição? Será que percebem que ao aderirem a valores que os 

negam, eles estariam também se negando? Assim, perguntamos aos participantes 

da pesquisa se existia na concepção deles, alguma diferença em ser quilombola 

protestante de quilombola de matriz africana? Vejamos algumas respostas: 

Ah! Existe muita diferença, com certeza, primeiro nós temos certeza da 
nossa salvação [...] as festas deles são pra imagens, ídolos, pros padroeiros 
e nós é para o Senhor [...] a festa deles é a emoção da carne e a nossa é 
espiritual (PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE DA IGREJA 
PRESBITERIANA). 

Sim, não tem como negar que somos diferentes né [...] essas raízes são 
voltadas a macumba ao candomblé tudo isso faz parte dessa cultura 
quilombola [...] então há uma diferença muita grande né entre nós que se 
convertemos ao cristianismo [...] (PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE 
DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

A diferença é que lá eles cultuam os Espíritos Malignos e nós damos valor 
ao Espirito Santo de Deus e as letras também, as nossas letras é a gente 
procura fazer são baseadas na Bíblia Sagrada [...] (PARTICIPANTE C – 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

Tem né! A diferença principalmente nos cultos, porque nós cultuamos 
apenas a Deus [...] e os outros são diversos rituais, são diversos métodos 
que são aplicados que nem sempre são para o nosso Deus, tem outras 
divindades envolvidas [...] (PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA 
AMORQUIMP). 

Tem uma diferença. É que as matrizes africanas tem um foco [...] é bonito o 
circulo de marabaixo, mas estão adorando idolatria nessas comunidades e 

                                                        
247  SANTOS; MENESES, 2010, p. 19. 
248  Epistemicídio é a soberania epistêmica como denominava Boaventura de Souza Santos. 
249  ALENCAR, Gedeon. Protestantismo tupiniquim: hipóteses sobre a (não) contribuição evangélica à 

cultura brasileira. São Paulo: Arte editorial, 2005. p. 149. 
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a gente usa o ritmo marabaixo com a letra cristã evangélica [...] 
(PARTICIPANTE I – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Essas afirmações respondem a algumas de nossas inquietações percebidas 

nas visitas in loco na comunidade, pois as evidências demonstram que, nesta 

comunidade quilombola, há um hibridismo cultural-religioso. O discurso dos 

participantes enfatiza que existe uma grande diferença em ser quilombola de matriz 

afro e quilombola protestante, pois adoram a um único Deus, suas festas não estão 

mais relacionadas a orixás ou a santos católicos, e mesmo usando o ritmo de 

marabaixo em suas celebrações, as letras de suas canções estão baseadas na 

Bíblia Sagrada. 

Outra evidência forte nas falas dos participantes da pesquisa é quanto à 

supervalorização da religiosidade protestante, e ao mesmo tempo, uma negação 

e/ou demonização da ancestralidade religiosa de matriz afro-ameríndia, o que 

implica dizermos que do ponto de vista da valorização da memória, da cultura e da 

religiosidade, há uma desvalorização da ancestralidade negra, ou seja, uma situação 

muito comum entre comunidades que passaram pelo processo de evangelização. 

Assim, diante desse contexto, perguntamos também aos participantes se do 

ponto de vista dos direitos étnico-raciais, a presença das denominações protestantes 

tem ajudado a CRQMP no fortalecimento da sua identidade negra quilombola. 

Vejamos algumas respostas:  

Sim, com certeza, no princípio [...] teve uma rejeição um pouco, mas depois 
assim houve essa unificação e hoje essa identidade tá sendo divulgada [...] 
(PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE DA IGREJA PRESBITERIANA). 

Sim, hoje querendo ou não nós somos reconhecidos não só a nível nacional 
[...] então a nossa identificação através do evangelho por sermos 
quilombola se tornou algo assim dispositivo (PARTICIPANTE B – 
REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Sim com certeza nós não negamos de forma nenhuma nossa raça [...] A 
gente mudou, resolveu não mais cultuar os espíritos pra realmente dar 
importância à Palavra de Deus (PARTICIPANTE C – REPRESENTANTE 
DO MINISTÉRIO DO DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

[...] No começo a igreja ela interferiu um pouco na questão, impediu a nossa 
evolução com a nossa raça, identidade, mas ao longo dos cinco anos pra cá 
a igreja entendeu que os métodos de usar tambor, de cultuar a Deus no 
momento do afro mesmo, ele era primordial pra manter a nossa identidade 
[...] (PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Essas afirmações expõem a ideia de que, na concepção dos quilombolas, a 

comunidade não perdeu sua identidade negra ao aderir o uso do tambor e a caixa 

de marabaixo em suas manifestações e celebrações religiosas. Ao contrário, 
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enfatizam que com essa “adaptação”, estão evidenciando e valorizando sua raiz 

africana. Destacam que embora no início, houvesse certa rejeição ou resistência por 

parte da liderança religiosa, mas ao longo dos anos conseguiram convencer a 

liderança e a própria comunidade de que o uso desses instrumentos só iria reforçar 

sua identidade negra. 

Homi Bhabha questiona essa questão de tradição e diz que somos todos/as 

constituídos/as nos interstícios dessas relações entre várias culturas.250 Assim, não 

podemos deixar-nos cair no risco de valorização de um processo que na sua 

essência é uma violência. Fazemos nossas, as palavras de Irene Dias de Oliveira 

quando afirma que “não se pode universalizar uma particularidade à custa do 

aniquilamento, da submissão, da invisibilidade e da negação do outro e de suas 

especificidades”.251 

Como analisar e entender essas questões? Houve ou não houve uma perda 

da identidade negra, de suas origens e tradições locais? Por um momento o 

discurso e prática demonstram que sim, por outro momento, os quilombolas 

enfatizam que essa “adaptação” ou podemos dizer, essa ressignificação do uso do 

tambor e das caixas de marabaixo é uma forma de resistência da memória e cultura 

negra local. Entretanto, ao mesmo tempo em que afirmam essa posição, o discurso 

demonstra uma desvalorização ou demonização de tudo aquilo que é ligado ou tem 

referência com a religiosidade de matriz afro. E neste caso, esses instrumentos (o 

tambor e das caixas de marabaixo) são elementos símbolos de religiosidade e 

tradições afro no Amapá. 

Portanto, com base nesses relatos, ora afirmando que o protestantismo 

fortalece sua identidade negra quilombola, ora negando e/ou desvalorizando sua 

ancestralidade religiosa de matriz afro-ameríndia, podemos concluir essa discussão 

específica de que na verdade, ainda há muita confusão, insegurança ou imaturidade 

conceitual por parte dos quilombolas da CRQMP, quanto a construção e afirmação 

dessa nova identidade quilombola local. 

                                                        
250  BHABHA,1998. 
251  OLIVEIRA, 205, p. 68. 
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3 RELIGIÃO E CULTURA: UM DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES SABERES? 

Neste capítulo, pretendemos abordar a relação entre religião e cultura. 

Entretanto, para nos situarmos nesta discussão, os primeiros pontos que precisamos 

esclarecer se referem aos conceitos de religião, religiosidade e de cultura nos quais 

ele está fundamentado. 

Sobre a questão religião, a busca de uma definição do que seria esse 

conceito, é uma tarefa bastante difícil, embora na área das ciências humanas, como 

por exemplo, na Sociologia e na Antropologia, este conceito é bem desenvolvido. 

Historicamente verificamos que as religiões têm se mostrado como grande fonte de 

tensões, conflitos e de rupturas na sociedade. Até hoje, não há um consenso 

homogêneo entre as ciências, pois ninguém ofereceu uma definição que consiga 

satisfazer todos os anseios da humanidade. 

Na proposição do antropólogo Clifford Geertz, uma religião é: 

Um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes 
e duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação 
de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 
concepções com tal aura de factualidade que as disposições e motivações 
parecem singularmente realistas.252 

Já Rudolf Otto prefere usa mais o termo “Sagrado” do que o termo 

“Religião”. Nas palavras do autor, 

O sagrado, no sentido pleno da palavra, é para nós, portanto, uma categoria 
composta. Ela apresenta componentes racionais e irracionais. Contra todo o 
sensualismo e contra todo o evolucionismo, porém, é preciso afirmar com 
todo o rigor que em ambos os aspectos se trata de uma categoria 
estritamente a priori.253 

Ou seja, Rudolf Otto parte do princípio de que o Sagrado é uma categoria 

complexa composta, isto é, o Sagrado deve ser compreendido sob o aspecto 

irracional (o que é informe e estúpido e/ou que ainda não está sob o controle da 

razão)254 e o racional (objeto da pura razão).255 Em outras palavras, como irracional 

                                                        
252  GEERTZ, Clifford. A Religião como Sistema Cultural. In:____. A interpretação das culturas. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. p. 67. 
253  OTTO, Rudolf. O sagrado: aspectos irracionais na noção do divino e sua relação com o racional. 

Tradução de Walter O. Schlupp. São Leopoldo: Sinodal, EST; Petrópolis: Vozes, 2007. p. 150. 
254 OTTO, Rudolf. O sagrado. Lisboa: Edição 70, 1992. p. 86. 
255 OTTO, 1992, p. 86. 
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entendemos que não se pode captar em conceitos, ou seja, não se pode descrever 

nem se apreender o senso e sentido do Sagrado, pois este termo é essencialmente 

religioso. Assim, termos como objetivo e subjetivo, ou como, dimensão coletiva e 

social não são comuns em Otto. Além disso, como expressa o autor, não se pode 

negar a existência do numinoso,256 pois este existe a priori. 

Irene Dias de Oliveira comunga da ideia de que “religião é, e sempre foi, 

cultura [...] Não é possível conceber a religião distante dos condicionantes 

culturais”.257 Assim, entendemos que a religião faz parte e/ou está inserida num 

sistema complexo de significação, classificação de culturas e produção simbólica 

humana. Além disso, em muitos casos, a religião parece-nos possuir uma tendência 

muito forte à homogeneização, principalmente quando há culturas diferentes 

envolvidas e/ou presentes no mesmo espaço. Paul Tillich, por exemplo, expressa 

que existe uma intrínseca relação entre religião e cultura, e que esta relação é 

inalterável, pois a “religião é a substância da cultura e a cultura é a forma da 

religião”.258 

Com base nessas afirmações, podemos considerar, portanto, que o 

fenômeno religioso é algo inerente ao ser humano e nesta relação de mutualidade, a 

religião influencia fortemente a cultura. Sob tal enforque, os estudos de Irineu Wilges 

apontam que o ser humano sempre procurou na religião crenças, mitos e/ou 

verdades para compreender e justificar a sua vida.259 

Para Irene Dias de Oliveira a “religião ou as diferentes manifestações 

religiosas acontecem no espaço sociocultural com grande influência pública e a 

sociedade contemporânea se apresenta cada vez mais plural”.260 E normalmente 

nesses espaços, as religiões ou as diferentes manifestações religiosas têm 

reivindicado seu reconhecimento e suas práticas religiosas. Isso faz com que, cada 

vez mais, na sociedade se apresente um único modelo cultural, e nesse modelo, as 

religiões estão inseridas, pois na sociedade contemporânea cada vez menos se tem 

espaço para uma única religião. 

                                                        
256  O numinoso - termo que provém do latim numen - “[...] compreende um elemento com uma 

qualidade absolutamente especial, que escapa a tudo o que chamamos racional, constituindo, 
enquanto tal, uma arrêton, algo inefável” (OTTO, 1992, p. 13). 

257  OLIVEIRA, 2015, p. 11. 
258  TILLICH, Paul. Teologia da cultura. São Paulo: Fonte Editorial, 2009. p. 83. 
259  WILGES, Irineu. Cultura religiosa: as religiões no mundo. Petrópolis: Vozes, 1994. 
260  OLIVEIRA, 2015, p. 12. 
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É pertinente frisar ainda que muitos estudos científicos nos últimos anos 

veem demonstrando que o conceito de religião é utilizado em referência a muitos 

fatores distintos como, por exemplo, ao institucional,261 ao sobrenatural, à crença, ao 

ritual, à experiência religiosa (espiritualidade),262 entre outros. 

Quanto à conceituação de religiosidade, analisando a literatura atual sobre a 

temática, notamos que há uma ampla variedade de sentidos e significados quanto 

ao seu uso. Para Rogério Rodrigues Silva e Deis Siqueira, a religião seria de ordem 

do institucional, enquanto a religiosidade seria compreendida na dimensão pessoal, 

isto é, na espiritualidade de cada indivíduo. No entanto, segundo Ênio Brito Pinto, 

espiritualidade e religiosidade são temas muitos próximos, mas que indicam 

fenômenos diferentes, pois espiritualidade tem relação com a estrutura da 

personalidade, já a religiosidade tem relação com o processo como um todo (fé, 

crenças e práticas religiosas).263 

No que diz respeito ao conceito de cultura, observamos que este conceito é 

extremamente amplo, frágil e está relacionado a uma pluralidade de sentidos que 

nos remetem a diversos valores e significados em diversas áreas do 

conhecimento.264 Conforme Roque de Barros Laraia, a primeira definição de cultura 

formulada do ponto de vista da antropologia, está relacionada a Edward Tylor. 

Segundo o autor, Edward Tylor definiu cultura como sendo todo o comportamento 

aprendido ao longo da vida, ou seja, à definição de cultura seria o “complexo que 

inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e quaisquer outros hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”.265 

Zygmunt Bauman também desenvolveu sua tese criticando o percurso 

histórico, filosófico e social do uso do conceito de cultura. O autor afirma que este 

conceito não pode ser empregado sem antes levarmos em consideração três 

                                                        
261  Cf. SILVA Rogério Rodrigues da; SIQUEIRA, Deis. Espiritualidade, religião e trabalho no contexto 

organizacional. In:_____. Psicologia em Estudo, v. 14, n. 3, 2009. p. 557-564. 
262  Cf. HILL, Peter C.; PARGAMENT, Kenneth I. Advances in the conceptualization and measure- 

ment of religion and spirituality. American Psychologist, v. 58, n. 1, p. 64-74, 2003; BOFF, 
Leonardo. Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2006. 

263  PINTO, Ênio Brito. Espiritualidade e Religiosidade: Articulações. REVER - Revista de Estudos da 
Religião. Dezembro/2009, p. 68-83. Disponível em: 
<http://www.pucsp.br/rever/rv4_2009/t_brito.pdf>.  Acesso em: 01 out. 2016. 

264  O conceito de cultura foi definido pela primeira vez por Edward Tylor (1832-1917). 
265  LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: Zahar 

Editora, 2001. p. 25. 
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aspectos: o conceito (que pode ser hierárquico, diferencial ou genérico), a estrutura 

(como o ordenamento das inter-relações dentro de uma sociedade) e a práxis.266 

Sobre este último aspecto, a cultura como práxis, Zygmunt Bauman defende 

que as manifestações culturais são elementos primordiais da práxis humana. O 

autor vê a cultura como algo liberto de toda e qualquer forma de alienação e 

opressão.267 Assim para Zygmunt Bauman a cultura, portanto, “é o inimigo natural da 

alienação. Ela questiona constantemente a sabedoria, a serenidade e a autoridade 

que o real atribui a si mesmo”.268 Na verdade, convivemos com uma pluralidade de 

culturas, pois um indivíduo não pertence a uma única cultura, mas a várias culturas 

diferentes.269 Além do mais, a cultura não está isenta de conflitos e divergências 

internas e externas. Fazemos nossas as palavras de Gerd Baumann quando diz 

que: 

Nós todos contribuímos para a manutenção de uma cultura nacional, uma 
cultura étnica e uma cultura religiosa e provavelmente participamos de uma 
cultura específica de uma região, de uma cidade, de uma particular 
comunidade linguística e de categorias sociais como estudantes ou 
operários, feministas, motociclistas, surfistas, punks – a lista é infinita.270 

Além disso, nos lembra Homi Bhabha que o conceito de cultura, também 

está ligado ao conceito de identidade.271 E falar em identidade, segundo Laude 

Erandi Brandenburg, “[...] é tocar numa questão muito ampla, interdisciplinar. 

Identidade não é uma palavra que existe em si, pois está relacionada a algo ou a 

alguém”.272 Marilena Chauí também chama nossa atenção quanto à necessidade de 

ampliarmos o conceito de cultura, pois segundo a autora, devemos levar em 

consideração a invenção coletiva de símbolos, valores, ideias e comportamentos. 

Além disso, “todos os indivíduos e grupos são seres e sujeitos culturais”.273 

                                                        
266 BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
267  BAUMAN, 2012. 
268  BAUMAN, 2012, p. 301. 
269  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
270  BAUMANN, Gerd. L’ enigmamulticulturale: stati, etnie, religioni. Bologna: II Mulino, 2003. p. 90. 
271  BHABHA, Homi Komi. O local da cultura. Trad. Miriam Ávila et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2008. 
272  BRANDENBURG, Laude Erandi. Identidade e educação – muito além do currículo? In:_____. 

KLEIN, Remí; BRANDENBURG, Laude; WACHS, Manfredo Carlos (Orgs.). Ensino Religioso: 
Diversidade e identidade: V Simpósio de Ensino Religioso – 29 a 31 de maio de 2008. São 
Leopoldo: Sinodal/EST, 2008. p. 18. 

273 CHAUÍ, Marilena. Cultura política e política cultural. São Paulo: Estudos Avançados 9 (23), 1995. 
p.81. 
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A seguir, aprofundaremos a reflexão e discussão de questões específicas 

como religiosidade africana, afro-brasileira, afro-ameríndia e religiosidade cristã, 

sincretismo religioso e práticas religiosas, mas primeiramente vamos abordar e (re) 

conhecer um pouco da história e as consequências do Protestantismo no Brasil, 

bem como suas ramificações nos diversos segmentos da sociedade brasileira. 

3.1 PROTESTANTISMO NO BRASIL: SURGIMENTO, CONCEITO E 
SUBDIVISÕES 

Os primeiros protestantes chegaram ao Brasil por volta do período colonial. 

O movimento começou a ganhar força a partir de 1808, com a chegada da corte 

portuguesa em nosso país. Vale ressaltar que o termo “protestantismo” surgiu com o 

advento da Reforma Protestante no século XVI, denominado de Movimento 

Reformista. O protestantismo brasileiro está dividido em três grandes vertentes: o 

protestantismo tradicional e/ou histórico,274 o pentecostalismo e o 

neopentecostalismo.275 Antônio Gouvêa Mendonça falando sobre a periodização do 

protestantismo no Brasil relata que: 

De 1824 a 1916, período de implantação do protestantismo no Brasil; de 
1916 a 1952, desenvolvimento do projeto de cooperação ou pan-
protestantismo e a chegada de ‘um bando de teologias novas’; de 1952 a 
1962, crise política e religiosa, ensaio de politização do protestantismo e 
impacto do pentecostalismo; de 1962 a 1983, período de repressão no 
interior do protestantismo, da revolução neopentecostal, fortalecimento do 
denominacionismo e o isolacionismo das igrejas.276 

Em outro texto, Antônio Gouvêa Mendonça, mesmo alertando para o risco 

do reducionismo, ainda propõe uma classificação dos ramos da Reforma Protestante 

no Brasil, dividindo-os em cinco grupos distintos: 1) Anglicano; 2) Luterano; 3) 

Reformado; 4) Paralelos à Reforma; e 5) Pentecostais, que se subdividem em 

                                                        
274  Esse grupo surge no Brasil de duas formas: 1) protestantismo da imigração - decorrente da 

imigração na primeira metade do século XIX, com a chegada de imigrantes alemães ao Brasil; 2) 
protestantismo de missão – decorrente do trabalho missionário no país a partir da segunda 
metade do século XIX, por europeus e por norte-americanos vindos principalmente do sul dos 
Estados Unidos. 

275  Utilizamos o conceito de MARIANO (1995) que afirma que o pentecostalismo é uma corrente cristã 
que apareceu, no Brasil, nos primeiros anos do século passado e o neopentecostalismo uma 
variação dessa primeira, a partir da década de 1960. 

276  MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. Revista USP, 
São Paulo, n° 67, pp. 48-67, setembro/novembro, 2005. p. 52. 
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Pentecostais Clássicos e Pentecostais de Cura Divina.277 Rubem Alves ao tratar 

sobre o protestantismo no Brasil, afirma que este, não pode ser entendido como 

científico, tampouco suas denominações religiosas.278 

Somando-se a essas afirmações ora citadas, Gedeon Alencar, ao tratar do 

campo religioso do protestantismo brasileiro, destaca que estes são classificados de 

diferentes formas por estudiosos/as do assunto assim como pelas próprias 

denominações religiosas: Luterana, Presbiteriana, Batista, Congregacional, 

Assembleia de Deus, Quadrangular, Universal, Internacional da Graça, Renascer em 

Cristo, Bola de Neve, entre outras (pentecostais e/ou neopentecostais).279 Vejamos 

o Quadro 2 que traz um comparativo das expressões protestantes no Brasil de 

Gedeon Alencar por ocasião da publicação do seu livro em 2005:280 

QUADRO 02: Quadro comparativo das expressões protestantes no Brasil 

 
Fonte: Alencar (2005) 

                                                        
277  MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Evolução histórica e configuração atual do protestantismo no 

Brasil. In:_____. MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELASQUES FILHO, Prócoro (org.). Introdução 
ao Protestantismo no Brasil. São Paulo: Ciências da Religião/Loyola, 1990. p. 18. 

278  ALVES, Rubem. Protestantismo e repressão. São Paulo, Ática, 1979. p. 27. 
279  ALENCAR, Gedeon. Protestantismo tupiniquim: hipóteses sobre a (não) contribuição evangélica à 

cultura brasileira. São Paulo: Arte editorial, 2005. 
280  ALENCAR, 2005, p. 151. 
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Analisando o Quadro 2, observamos que existe uma diferença muito grande 

entre as características básica entre o protestantismo de migração, de missão, 

pentecostal e moderno. Por exemplo, quando analisamos a questão do modelo 

cultural, verificamos que o mais nocivo para as outras culturas e/ou religiões, trata-se 

do modelo pentecostal que optou por uma cultura da negação, tendo como seus 

inimigos o catolicismo e as igrejas tradicionais instaladas no Brasil. Optando ainda 

por uma ideologia dominante, de alienação e de condenação. 

Gedeon Alencar ainda destaca que existe na formação do protestantismo 

brasileiro a ideia de três culturas diferentes: a) cultura da negação (comportamento 

ético do “não fazer”); b) cultura da acomodação (a religião do livro - a Bíblia; c) 

cultura de assimilação (incorporação da música, das crendices do povo, do 

imaginário religioso brasileiro, entre outros).281 

As afirmações dos autores ora citados, bem como de tantos outros/as 

estudiosos/as da religião nos faz refletir que a classificação das diversas correntes e 

formas do protestantismo brasileiro são um desafio árduo e uma temática complexa 

para os/as pesquisadores/as da área das ciências humanas. Verificamos que há 

divergência quanto à definição do conceito de Protestantismo, da mesma forma, 

divergência quanto ao seu campo científico. Além disso, existe um conjunto de 

denominações religiosas e suas especificidades, relações de poder no contexto 

eclesial, e também de uma multiplicidade de igrejas/denominações que veem 

surgindo na atualidade. 

Nessa perspectiva, em entrevista especial ao Instituto Humanitas Unisinos 

(IHU On-Line) em 02 de novembro de 2015, Oneide Bobsin ao tratar do termo 

“protestante” afirmou que este termo está cada vez mais em desuso no Brasil. Além 

disso, “a grande mídia comprou a proposta de igrejas pentecostais que renomearam 

os cristãos não católicos apostólicos romanos como ‘evangélicos’”.282 

Assim, concordamos com Leonildo Silveira Campos quando expressa que: 

Efetivamente, não se pode mais estudar o campo religioso brasileiro sem se 
levar a sério a carismatização do catolicismo e a pentecostalização do 

                                                        
281  ALENCAR, 2005, p. 70-75. 
282  INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS (IHU On-Line). Uma Igreja da Reforma precisa estar sempre 

sendo reformada. Entrevista especial com Oneide Bobsin, 02 de novembro de 2015. Disponível 
em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/548502-uma-igreja-da-reforma-precisa-estar-sempre-
sendo-reformada-entrevista-especial-com-oneide-bobsin>. Acesso em: 28 dez. 2015. 
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protestantismo histórico, nem a multiplicação de novos grupos pentecostais, 
alguns deles extremamente segmentados [...]”.283 

De acordo ainda com Oneide Bobsin, o protestantismo histórico e/ou 

tradicional, diferente do pentecostalismo, permaneceu por muito tempo invisível a 

sociedade, entretanto abriu espaço para a difusão do pentecostalismo, em na sua 

maioria, nas camadas mais pobres da população brasileira.284 O autor ressalta que o 

fenômeno religioso do pentecostalismo nas últimas décadas, tem conquistado um 

espaço considerável, principalmente no contexto urbano, pois são espaços 

marcados pelo pluralismo religioso e pelas crescentes exclusões. E ainda, que esse 

fenômeno religioso pentecostal influencia outras denominações religiosas, 

crescendo também por processos sucessivos de rupturas.285 

A propósito do pentecostalismo no Brasil, Hernani Francisco da Silva explica 

que esse movimento 

[...] vem do pentecostalismo branco racista norte-americano de viés 
reformado. Primeiro, em 1910, por meio do italiano Luigi Francescon, 
fundador da Congregação Cristã no Brasil e em seguida em 1911 por meio 
dos suecos Adolf Gunnar Vingren e Daniel Berg, precursores da Assembleia 
de Deus [...] É nas igrejas Pentecostais onde está a maioria dos negros 
evangélicos. Não por estas igrejas terem optado pelos negros, mas os 
negros optaram por essas igrejas. Quando o Movimento Pentecostal 
chegou no Brasil (assim como os evangélicos históricos), justamente com o 
Evangelho trouxeram a cultura ocidental com seus valores e costumes [...] 
Até pouco tempo eram totalmente alheios a qualquer assunto que não fosse 
das “coisas lá de cima”, “os valores e a cultura ocidental são divinos 
modelos para todos os povos e as outras culturas não são de Deus, são do 
diabo, como a cultura afro” [...].286 

Lembramos que embora a chegada dos primeiros protestantes no Brasil - 

por volta do século XVI (calvinistas franceses) e logo após no século XVII dos 

protestantes holandeses - o que nos chama a atenção é a chegada dos protestantes 

americanos oriundos do sul dos Estados Unidos por volta do século XIX, pois apesar 

de os mesmos terem tido uma interpretação ortodoxa das sagradas escrituras, com 

uma segregação étnico-racial (brancos/as e negros/as frequentando igrejas 

                                                        
283  CAMPOS, Leonildo Silveira. Os mapas, atores e números da diversidade religiosa cristã brasileira: 

católicos e evangélicos entre 1940 e 2007. Revista de Estudos da Religião, São Paulo, v. 4, dez. 
2008, p. 45. Disponível em: <http://www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_campos.pdf>. Acesso em: 27 
nov. 2015. 

284  BOBSIN, Oneide. Transformações no universo religioso. Belo Horizonte: CEBI. Série: A Palavra 
da Vida, n° 82, 1994. 

285  BOBSIN, Oneide. Correntes religiosas e globalização. São Leopoldo: CEBI; PPL; IEPG, 2002. 
286  SILVA, Hernani Francisco da. O Movimento Negro Evangélico: um mover do Espírito Santo. São 

Paulo: Selo Editorial Negritude Cristã, 2011. p. 23. 
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diferentes), no Brasil se depararam com uma suposta democracia racial, pois tanto a 

população negra quanto a branca circulavam pelos mesmos espaços religiosos. 

O que nos chama a atenção sobre essas questões, é que aparentemente o 

protestantismo era contra a escravidão e a discriminação. Entretanto, os estudos de 

Regina Reyes Novaes tem demonstrado que os princípios teológicos de inspiração 

norte-americana destas denominações religiosas estão ligados ao 

embranquecimento da população negra, entre outros fatores.287 Igualmente, os 

estudos de José Carlos Barbosa apontam que os protestantes brasileiros não se 

manifestavam ante a escravidão e até mesmo após a escravidão porque não 

queriam entrar em atrito com as autoridades e/ou a sociedade brasileira. Seus 

interesses estavam mais pautados na liberdade religiosa, na conversão, na 

educação ou em outro assunto que não prejudicasse sua evangelização. Discutir 

temáticas como escravidão, racismo, discriminação, era deixado de lado.288 

Alceu Amoroso Lima ao falar sobre o protestantismo no Brasil, afirma que: 

O movimento perde o caráter racial ou colonizador, para se infiltrar nos 
próprios meios nacionais e criar raízes, embora não muito profundas, na 
própria população brasileira. E, em seguida, em vez de vir principalmente da 
Europa e das grandes confissões protestantes por assim dizer tradicionais, 
passou a vir, sobretudo dos Estados Unidos e a representar um elemento 
de infiltração psicológica mais que de diferenciação religiosa. Os 
movimentos anteriores da segunda fase, eram de caráter propriamente 
religioso. Já agora, o movimento assume aspectos morais, pedagógicos e 
culturais [...].289 

Essas situações quanto às dificuldades em discutir temáticas como 

escravidão, racismo e discriminação nas igrejas pentecostais no Brasil, parecem-nos 

no mínimo, contraditório, pois o fundador do pentecostalismo nos Estados Unidos, 

William Joseph Seymour, era negro. Apesar de ter sofrido com o preconceito devido 

a diversas questões como, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, William 

Joseph Seymour não desistiu de suas convicções, experienciando assim, o 

reavivamento na Rua Azusa, em Los Angeles em 1906. 

Nas palavras de José Carlos Barbosa, 

                                                        
287  NOVAES, Regina Reyes. Os escolhidos de Deus: pentecostais, trabalhadores e cidadania. São 

Paulo: Marco Zero/ISER, 1985. 
288  BARBOSA, José Carlos. Negro não entra na igreja, espia da banda de fora: protestantismo e 

escravidão no Brasil Império. Piracicaba: Editora da UNIMEP, 2002. 
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A teologia do protestantismo missionário no Brasil foi satisfatoriamente 
adequada a um prudente distanciamento da Igreja em relação aos graves 
problemas enfrentados pela sociedade, entre eles, a escravidão negra. A 
preocupação voltou-se para a integração, a conversão e a educação do 
negro para dentro da cultura protestante, e não para a sua simples 
emancipação. Em suma, o interesse esteve dirigido à regeneração moral, 
afirmando que a degeneração de costumes era contrária às virtudes 
cristãs.290 

O criador da rede Afrokut,291 Hernani Francisco da Silva, lançou em 2011, 

um livro eletrônico intitulado O protestantismo e a escravidão no Brasil – As igrejas 

históricas brasileiras devem pedir perdão ao povo negro? O livro digital é mais um 

trabalho resultante de uma campanha Perdão Povo Negro: ser igrejas e superar o 

racismo, lançado em 2006. Nesse livro, Hernani Francisco da Silva organiza parte 

do material da campanha em forma de e-book que traz muitas reflexões, debates, 

documentos, histórias e relatos sobre as igrejas protestantes históricas e o povo 

negro.292 

Ao mapear as igrejas históricas que têm apresentado uma postura de 

combate ao racismo, Hernani Francisco da Silva faz referência a algumas 

denominações. São elas: a) Igreja Metodista que possui um Ministério de Combate 

ao Racismo; b) Igreja de Confissão Luterana, que tem um espaço para negros e 

negras estudantes nas dependências da Faculdades EST,293 c) Igreja Presbiteriana 

                                                        
290  BARBOSA, 2002, p. 189. 
291  Cf. Rede Afro-Brasilidade & Afro-Humanitude (Afrokut). Disponível em 

<http://negrosnegrascristaos.ning.com>. 
292  SILVA, Hernani Francisco da. O protestantismo e a escravidão no Brasil – As igrejas históricas 

brasileiras devem pedir perdão ao povo negro?. São Paulo: Selo Editorial Negritude Cristã, 2011a. 
293  Criada em 1946, a Escola Superior de Teologia (Faculdades EST) sempre esteve comprometida 

com a pesquisa. No tocante à inclusão de afrodescendentes, destaque para o Grupo de Negros e 
de Negras da EST/IECLB. Isso é um fato novo e deveras enriquecedor para uma igreja de tradição 
germânica que, por muito tempo, permaneceu insensível à questão da inclusão de afro-
brasileiros/as na nossa sociedade. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), 
por razão de seu passado escravista, não permitia a presença do povo negro. No entanto, a 
IECLB abriu as portas para os afrodescendentes por ter uma ética evangélica. Peter Nash, dos 
EUA, se tornou o primeiro professor negro a integrar o Corpo Docente da Faculdades EST. O 
professor afro-norte-americano, chegou a Faculdades EST em 2000 e começou a ministrar aulas 
de Bíblia e a dialogar com os afrodescendentes que estudavam na Instituição. No início, um grupo 
pequeno de negros/as que se reuniam de forma organizada nos espaços da Instituição. Em 
seguida, com o retorno do professor Peter Nash para os EUA em 2003, veio para integrar esse 
grupo, a professora negra Maricel Mena-López, da Colômbia. Depois, em 2005, a pessoa de 
Selenir Gonçalves Kronbauer, a primeira mulher negra brasileira como professora da Faculdades 
EST, dando destaque para a incorporação de forma definitiva em seu perfil institucional o 
compromisso com a pesquisa sobre a temática da negritude e da inclusão étnica. Dentre os 
diversos trabalhos desenvolvidos e realizados, destaque para o Boletim Identidade! Publicado no 
ano de 2000 que depois se tornou em Revista Identidade, periódico com registro e qualis CAPES. 
No início o Boletim Identidade! Se tratava de uma publicação modesta. O boletim relatava 
experiências adquiridas na vivência e descoberta da negritude, bem como as relatadas 
experiências de afrodescendentes e as atividades que os membros do grupo realizavam. 
Atualmente, traz artigos de diversos autores e autoras nacionais e internacionais sobre a temática 
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Unida que possui em seu calendário litúrgico anual o “Dia da Consciência Negra”, 

que objetiva conscientizar seus membros a respeito de comportamentos racistas. 

Entretanto, o autor também enfatiza como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino 

de Deus que através dos meios de comunicação e mídia, expõe situações e atitudes 

racistas.294 

Segundo Hernani Francisco da Silva, as organizações do Movimento Negro 

Evangélico no Brasil (MNE) reconhecem o pioneirismo da Igreja Metodista no 

combate ao racismo. Para o autor, os documentos emitidos pela igreja, em especial 

a Carta Pastoral sobre Racismo lançada pelo Colégio de Bispos da Igreja Metodista 

em 2010 

[...] cita que famílias negras também foram protagonistas na história do 
metodismo do Brasil, ajudando na evangelização e na manutenção das 
igrejas locais. Entretanto, as ideias racistas institucionalizadas em toda 
nossa sociedade e a herança recebida de missionários oriundos do sul dos 
Estados Unidos impossibilitaram o reconhecimento desse protagonismo e a 
devida valorização dessa população. O documento assinala que “ainda que 
a Igreja Metodista tenha experimentado a mesma fragilidade que as demais 
denominações religiosas na abordagem dessa questão, pode-se dizer que 
ela adotou uma posição de vanguarda em 1968, com a publicação do seu 
Credo Social, em que toma a iniciativa de se manifestar com indignação 
contra o racismo e preconceito racial.295 

Na verdade, ainda hoje, as igrejas protestantes sejam de ordem histórica 

e/ou tradicional, pentecostal e/ou neopentecostal, cultivam, mesmo que de forma 

sutil, o mito da igualdade racial. Isso nos faz lembrar os estudos de Marco Davi de 

Oliveira de que “os evangélicos, em geral, alimentam a ideia de que existe igualdade 

entre os fiéis [...] Porém, esse mito tem sido usado para esconder o problema real do 

racismo na igreja evangélica brasileira”.296 

Para Marco Davi de Oliveira em sua obra A religião mais negra do Brasil, 

afirma que no cristianismo, o maior número de pessoas negras está no 

pentecostalismo, devido um número muito grande de negros e negras que se 

converteram ao pentecostalismo. Entretanto, esses números precisam ser 

analisados se advém de conversões, adesão como forma de resistência e/ou como 

uma opção para aqueles que foram e continuam sendo excluídos na história da 
                                                                                                                                                                             

negra. Cf. ACOSTA-LEYVA, Pedro; SOUZA, Ezequiel de; MELLO, Luís Carlos. História do Grupo 
Identidade: uma década de vida e contribuições. Boletim do Grupo de Negr@s da EST/IECLB, 
São Leopoldo-RS, Vol. 09, janeiro-junho/2006. p. 06-14. Disponível em: 
<http://www.est.com.br/arquivos/revistas/pdf/1183573383.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2015. 

294  SILVA, 2011. 
295  SILVA, 2011a, p. 41-42. 
296  OLIVEIRA, Marco Davi de. A religião mais negra do Brasil. São Paulo: Mundo Cristão, 2004. p. 91. 
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exclusão social. Para o autor, vários motivos tem levado a população negra a se 

autoafirmar como protestante. Dentre esses motivos, destacamos: a valorização da 

autoestima do/a negro/a, pobreza, desvalorização social, discurso de consolo, a 

liturgia pentecostal que se aproxima da liturgia negra, entre outros.297 

Se compararmos os dados de crescimento do número de pessoas 

evangélicas no Brasil com o quantitativo da população negra, vemos que esse 

número também é expressivo, pois de acordo com os dados do IBGE do último 

Censo de 2010, no Brasil existiam vinte e dois milhões, setecentos e oitenta e cinco 

mil, quatrocentos e vinte e seis evangélicos/as negros/as (pretos e pardos). Em 

termos percentuais, este número representa 53,9% do total de pessoas evangélicas 

negras.298 

Como vimos anteriormente, o campo do protestantismo brasileiro é muito 

vasto e complexo, sendo assim, nos concentraremos apenas na discussão e análise 

do protestantismo presbiteriano, o qual está dentro do foco de nosso objeto de 

pesquisa. 

3.2 PRESBITERIANISMO NO BRASIL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA 

A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) é uma federação de igrejas que têm 

em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um 

padrão de culto e de vida comunitária. Em narrativa simples e objetiva, Alderi 

Souza de Matos, historiador oficial da IPB, através do Portal da IPB/História,299 

conta a história da instituição, descreve as origens mais remotas do 

presbiterianismo que remontam dos primórdios da Reforma Protestante, do século 

XVI. 

Segundo Antônio Gouvêa Mendonça, o presbiterianismo brasileiro foi o ramo 

do protestantismo no Brasil que mais se expandiu no período considerado que vai 

de 1859 até o fim do século XIX.300 No entanto, Alderi Souza de Matos diz que essa 

                                                        
297  OLIVEIRA, 2004. 
298  BRASIL, 2010. 
299  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB). História. Por Alderi Souza de Matos. Disponível em: 

<http://www.ipb.org.br/ipb/historia#sthash.mgpOSli4.dpuf/>. Acesso em: 10 fev. 2016. 
300  MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O celeste porvir: a inserção do protestantismo no Brasil. São 

Bernardo do Campo: IMS, 1995. p. 15. 
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implantação no Brasil só foi possível devido à aplicação de recursos da igreja norte-

americana, que por muitos anos patrocinou os custos financeiros e humanos, para o 

a efetivação e implantação de igrejas no Brasil. Nas palavras do autor, 

O Brasil foi o sexto país a receber missionários da junta de Nova York, 
começando com o pioneiro Ashbel Green Simonton, que chegou no Rio de 
Janeiro, então Capital do Império, em 1859. Na primeira década 
ingressaram no campo outros obreiros, quase todos acompanhados das 
respectivas esposas: Alexander L. Blackford, Francis J.C. Schneider, 
George W. Chamberlain, Emanuel N. Pires, Hugh Ware Mckee e Robert 
Lenington. Esses missionários compunham a missão do Brasil e marcaram 
a fase de implantação do presbiterianismo no Brasil.301 

Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do 

mundo. É a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada pelo 

missionário Ashbel Green Simonton (1833-1867),302 que aqui chegou em 1859, 

vindo dos Estados Unidos. Mais tarde, ao longo do século XX, surgiram outras 

igrejas congêneres que também se consideram herdeiras da tradição calvinista, ou 

seja, quanto à sua teologia, são herdeiras do pensamento do reformador João 

Calvino (1509-1564).303 

Quanto à questão da opressão de escravizados/as no Brasil, observamos 

nos relatos de Ashbel Green Simonton que os missionários presbiterianos eram 

contrários à escravidão. Em seu diário, Simonton deixou registrado que no dia 10 de 

outubro de 1859 compareceu a um leilão de dois negros, onde registra que: “outra 

vez estou no meio do horror da escravidão”.304 Entretanto, embora tenha registrado 

suas preocupações com a situação da escravidão no Brasil, estas se resumiam 

somente a questão da liberdade religiosa da vida dos/as escravizados/as. 

Atualmente existem no Brasil várias denominações de origem reformada ou 

calvinista. Entre elas incluem-se a Igreja Presbiteriana Independente (IPI), a Igreja 

Presbiteriana Conservadora (IPC) e algumas igrejas criadas por imigrantes vindos 

                                                        
301  MATOS, Alderi Souza de. Os pioneiros presbiterianos no Brasil (1859-1900): missionários, 

pastores e leigos do século 19. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. p. 13. 
302  Nascido em West Hanover, na Pensilvânia, Simonton estudou no Colégio de Nova Jersey e 

inicialmente pensou em ser professor ou advogado. Influenciado por um reavivamento em 1855, 
fez a sua profissão de fé e, pouco depois, ingressou no Seminário de Princeton. Um sermão 
pregado por seu professor, o famoso teólogo Charles Hodge, levou-o a considerar o trabalho 
missionário no estrangeiro. Três anos depois, candidatou-se perante a Junta de Missões da Igreja 
Presbiteriana dos Estados Unidos, citando o Brasil como campo de sua preferência. Dois meses 
após a sua ordenação, embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 
1859, aos 26 anos de idade. 

303  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB), 2016. 
304  SIMONTON, Ashbel Green. Os meios necessários e próprios para plantar o Reino de Jesus Cristo 

no Brasil. In: ______. Diário: 1853-1867. São Paulo: Presbiteriana, 2002. p.130. 
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da Europa continental, tais como suíços, holandeses e húngaros. No entanto, a 

maior e mais antiga denominação reformada do país é a IPB. Ao mesmo tempo, 

convém lembrar que, já nos primeiros séculos da história do Brasil, houve a 

presença de calvinistas em nosso país.305 

Segundo o Instituto Presbiteriano Mackenzie, através do seu portal online, o 

nome “igreja presbiteriana” vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, 

através de “presbíteros” eleitos democraticamente pelas comunidades locais. Essas 

comunidades são governadas por um “conselho” de presbíteros e estes oficiais 

também integram os concílios superiores da igreja, que são os presbitérios, os 

sínodos e o supremo concílio.306 

Outro aspecto importante em relação às Igrejas Presbiterianas no Brasil, é 

que estas não possuem autonomia para inovações doutrinárias e/ou litúrgicas. 

Segundo os estudos de Éber Ferreira Silveira Lima, dentro do presbiterianismo, 

muitas divisões podem ser notadas dentro da mesma denominação, como os 

presbiterianos conservadores e os liberais,307 ou seja, podemos encontrar diversas 

identidades dentro do contexto do presbiterianismo brasileiro. 

Diante dessas diversas identidades que se apresentam dentro desse 

contexto presbiteriano brasileiro, a seguir, com base no Manual Unificado das 

Sociedades Internas da IPB, entre outros documentos, tecemos algumas 

considerações sobre sua organização, estrutura e funcionamento.308 

Segundo o Manual Unificado da IPB, a igreja está constituída em 

sociedades, das quais temos: União de Crianças Presbiteriana (UCP), União 

Presbiteriana de Adolescentes (UPA), União de Mocidade Presbiteriana (UMP), 

Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) e União Presbiteriana de Homens (UPH). 

São sociedades Internas que congregam seus sócios sob critérios de sexo e idade, 

sob a supervisão, orientação e superintendência do Conselho, com o qual se 

relacionarão por meio de um conselheiro. 

                                                        
305  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB), 2016. 
306  INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. Presbiterianismo no Brasil. Por Alderi Souza de 

Matos. Disponível em: <http://www.mackenzie.br/7087.html >. Acesso em: 09 ago. 2015. 
307  LIMA, Éber Ferreira Silveira. Protestantes em confronto: conservadores e liberais na época de 

Vargas (1930-1945). São Paulo: Editora Pendão Real, 2005. 
308  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB). Manual Unificado das Sociedades Internas. 

Disponível em: <http://www.executivaipb.com.br/site/constituicao/manual_unificado.pdf>. Acesso 
em: 10 fev. 2016; IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB). Manual Unificado. Disponível em: 
<http://ipb.org.br/uph/download/manual_20unificado.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016a. 
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Para George Alberto Canelhas, relator da comissão de unificação dos 

manuais da IPB, ao se manifestar na apresentação de uma das versões do referido 

manual, explica que nos últimos anos a liderança da igreja percebeu e tomou 

consciência de que possuir um manual para cada sociedade interna da igreja 

constituía-se em três problemas para a comunidade. Vejamos um trecho: 

Em primeiro lugar, nenhum dos nossos filhos seguia, desde a infância até à 
idade adulta, um mesmo sistema de funcionamento para cada uma das 
sociedades pelas quais passava. Em segundo lugar, pastores, conselheiros 
e diretores tinham que trabalhar com manuais diferentes em cada reunião 
de sociedade que frequentavam e, algumas vezes, tristemente, aplicavam 
leis que não eram adequadas àquele grupo. Em terceiro lugar, ainda 
tínhamos as diferenças entre a Constituição da Igreja Presbiteriana do 
Brasil e os nossos manuais, em muitos dos seus pontos.309 

Assim, depois de muitas reuniões e discussões os presbitérios oficializaram 

o assunto ao Supremo Concílio da Igreja, e através de uma reunião da Comissão 

Executiva,310 foi nomeada uma comissão composta por membros da liderança das 

sociedades, com a função única e básica de unificar os Manuais das Sociedades 

Internas da igreja. 

Segundo esse documento os objetivos das sociedades internas da IPB são: 

a) cooperar com a Igreja, como parte integrante da mesma, nos seus objetivos de 

servir a Deus e ao próximo em todas as suas atividades, promovendo a plena 

integração de seus membros; b) incentivar o cultivo sadio de atividades espirituais, 

evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas; c) promover 

uma salutar convivência com os outros departamentos e organizações da IPB e 

também com denominações evangélicas fraternas.311 

A seguir, apresentamos uma síntese dos principais princípios institucionais, 

religiosos e morais, nos quais a igreja está fundamentada e estruturada. 

3.2.1 Princípios presbiterianos 

Os valores e princípios de fé da IPB estão fundamentados na Soberania de 

Deus; Supremacia da Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé e prática bem 

                                                        
309  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB), 2016a, p. 01. 
310  A Comissão Executiva é constituída da Diretoria, dos Relatores de Departamento, dos Secretários 

de Causas e dos Assessores. 
311  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB), 2016, p. 23. 
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com na Confissão de Fé de Westminster,312 elaborada em 1643-1649, na Sala da 

Abadia, Inglaterra, no Catecismo Maior e o Breve Catecismo,313 no Manual 

Presbiteriano - (Constituição da Igreja; Código de Disciplina; Princípios de Liturgia) e 

no Manual do Culto Presbiteriano. A Constituição da Igreja/Manual Presbiteriano se 

divide em quatro (04) partes: I) A constituição propriamente dita (Art. 1º ao 152°); II) 

O Código de Disciplina (Art. 1º ao 135°); III) Princípios de Liturgia (Art. 1º ao 44°); IV) 

Estatutos da Igreja Presbiteriana do Brasil com seus Regimentos Internos.314 

Segundo o capítulo I “natureza, governo e fins da igreja” o Manual 

Presbiteriano enfatiza nos artigos 1° e 2° que: 

Art.1 - A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de Igrejas locais, 
que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho 
e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua 
Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve; [...] exerce o seu governo 
por meio de Concílios e indivíduos, regularmente instalados. Art.2 - A Igreja 
Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus, em espírito e 
verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores 
sob sua guarda e “ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das 
Escrituras do Antigo e Novo Testamentos [...].315 

Além da ênfase à soberania de Deus, a eleição divina, a centralidade da 

Palavra e dos sacramentos, o conceito do pacto, a validade permanente da lei moral 

e a associação entre a piedade e o cultivo intelectual, a IPB também valoriza a 

educação cristã dos seus adeptos através da Escola Bíblica Dominical e outros 

meios. Muitas igrejas locais se dedicam a outras atividades em favor da comunidade 

mais ampla, como a manutenção de escolas, creches, orfanatos, ambulatórios e 

outras iniciativas de promoção humana.316 

                                                        
312  Uma síntese da essência dos ensinamentos das doutrinas cristãs. Credo quer dizer “creio”. Um 

conteúdo elaborado por teólogos puritanos calvinistas. 
313  A palavra “catecismo” referia-se à instrução oral religiosa. Mais tarde, passou a indicar os Livros 

que continham tal instrução. São instruções, didáticas sob forma de perguntas e respostas 
embasadas na Palavra de Deus, destinadas aos interessados ao batismo cristão. Ressaltamos 
que o “Catecismo Maior”, pela elevação das instruções destina-se aos adultos; ao passo que o 
“Breve Catecismo”, às crianças. João Calvino exigia que os pais ensinassem os filhos o 
catecismo. Por vezes, ele mesmo, avaliava o grau de aprendizado destas crianças. O Catecismo 
maior compõe-se de 196 perguntas e respostas distribuídas em três seções: a) Da finalidade do 
ser humano, da existência de Deus, da origem e da veracidade das Escrituras; b) O que o ser 
humano deve crer sobre Deus; c) O que as Escrituras requerem do ser humano como seu dever. 
O Breve Catecismo possui 107 perguntas e respostas, sintetizando os pontos mais importantes 
dos documentos maiores. Inclui uma abordagem detalhada dos Dez Mandamentos. 

314  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB). Manual presbiteriano. Disponível em: 
<www.ipb.org.br/recursos/download/manual-presbiteriano-113>. Acesso em: 10 fev. 2016b. 

315  IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB), 2016b, p. 08. 
316  INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, 2015. 
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Segundo o Portal Third Millennium Ministrie,317 a fé reformada tem uma série 

de características e ênfases que conferem aos presbiterianos uma identidade bem 

definida. Cinco áreas são especialmente importantes para os/as presbiterianos/as: 

Doutrina, Culto, Vida Comunitária, Missão e Ética. 

3.3 IGREJA PRESBITERIANA NO ESTADO DO AMAPÁ: PRIMÓRDIOS E 

DESENVOLVIMENTO (1949-2017) 

Este tópico está fundamentado em relatos orais através de conversa 

informal e análise de documentos disponibilizados por Luiz Guilherme Mesquita 

Alves,318 atual Pastor Presidente da Igreja Presbiteriana no Estado do Amapá que 

está no cargo desde o ano de 1994. É pertinente destacar que durante o 

levantamento de dados referente à história da Igreja Presbiteriana no Amapá, 

tivemos dificuldades em encontrar documentos sobre sua trajetória. Essa realidade 

foi confirmada quando conversamos com o pastor Luiz Guilherme Mesquita que nos 

relatou da inexistência de documentos e registros sobre a trajetória dessa igreja. 

Outra questão a frisar é quanto à fundamentação histórica que iremos traçar 

no decorrer deste tópico, pois a mesma é contada a partir da atuação de 

missionários e de pastores, ou seja, a partir de um universo totalmente masculino 

porque não haver registro histórico documental, e/ou por não ter sido viável o acesso 

aos relatos a partir de uma perspectiva feminina. No entanto, há indícios nos relatos 

a seguir de que as mulheres tiveram uma participação importante na construção 

histórica, cultural e educacional dessa igreja no estado do Amapá. 

Lembramos que essa é uma realidade muito comum num contexto de 

sociedade patriarcal, como ainda é, em grande medida, a brasileira e, com certeza, 

em muitos casos não é possível resgatar a história e a atuação das mulheres na 

edificação das comunidades. Isto não significa que não estiveram presentes ou que 

não atuaram, mas a história não registrou e/ou não tornou visível essas práticas. 

Assim, partindo, portanto de relatos orais numa perspectiva patriarcal, 

começamos abordando que o início da história da Igreja Presbiteriana no Amapá 
                                                        
317  THIRD MILLENNIUM MINISTRIES. Presbiterianos: Quem Somos e de Onde Viemos. Por Alderi 

Souza de Matos. Disponível em: 
<http://portuguese.thirdmill.org/files/portuguese/86149~11_1_01_10-32-
21_AM~Presbiterianos_Quem_somos_e_de_Onde_Viemos_2.html>. Acesso em: 09 ago. 2015. 

318  Diário de campo – 21 de maio de 2016. 
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iniciou em 16 de agosto de 1949 com a chegada do senhor Basílio Ribeiro, membro 

da Igreja Presbiteriana de Belém, estado do Pará. Em seguida, há aproximadamente 

um mês depois, chega a Macapá a convite do senhor Basílio Ribeiro, o evangelista 

Francisco César de Almeida, que a principio, também vinha à cidade em busca de 

emprego. 

Ambos iniciaram um trabalho ativo de evangelização pessoal com 

distribuições de folhetos, revistas evangélicas, venda de Bíblias e realizações de 

cultos em vários setores da cidade, especialmente no bairro do Trem, no município 

de Macapá. Ao término do mês de setembro do ano de 1949, o evangelista 

Francisco César de Almeida voltou para Belém-PA, pois, o emprego que conseguira 

não foi aquele que atendia suas expectativas e necessidades. 

Entretanto, o objetivo quanto à evangelização e conversão de pessoas ao 

presbiterianismo foi alcançado. O trabalho iniciado por Basílio Ribeiro e Francisco 

César de Almeida teve êxito. E assim, já se podia contar com algumas pessoas que 

ficaram bem influenciados/as por este evangelho. 

Com o retorno de Francisco César de Almeida a Belém, o senhor Basílio 

Ribeiro resolve comunicar-se com o missionário Donaldo William, que residia em 

Belém do Pará e que naquela época, estava ocupando o cargo de Secretário 

Executivo da Missão Presbiteriana da Amazônia (sede dos trabalhos de missões). 

Nesse contato, o senhor Basílio Ribeiro solicita com urgência um obreiro 

para que fosse fundada uma Congregação Presbiteriana em Macapá, pois, já havia 

pessoas evangelizadas e outras que estavam interessadas no trabalho 

presbiteriano. 

O pedido teve toda a atenção por parte de Donaldo William, que 

urgentemente, tomou as devidas providências para que logo fosse enviado outro 

evangelista para o Território do Amapá. Assim, em 29 de novembro de 1949,319 

chega à cidade de Macapá, o evangelista Ismael Ferreira Bastos, enviado pela 

Missão Presbiteriana da Amazônia. No mesmo dia da sua chegada, na casa do 

senhor Basílio Ribeiro, no bairro do Trem, na cidade de Macapá-AP, foi realizado o 

primeiro culto evangelístico coordenado pelo evangelista Ismael Ferreira Bastos, 

                                                        
319  Essa informação também consta no Blog da Igreja Presbiteriana de Macapá (IPM). Para maiores 

informações consultar em: <http://igrejapresbiterianademacapa.blogspot.com.br/>. Acesso em: 10 
jun. 2015. 
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onde compareceram trinta e oito pessoas, começando assim, oficialmente, o 

trabalho Presbiteriano no Estado do Amapá. 

Por ocasião desse culto evangelístico, o evangelista Ismael Ferreira Bastos, 

declarou as pessoas ali presentes que havia sido mandado pela Missão 

Presbiteriana da Amazônia a título de experiência pelo prazo de três meses. Caso 

não obtivesse resultado satisfatório, voltaria para Belém e seria enviado para 

Santarém-PA. Nesta mesma reunião ficou traçado um plano de trabalho de cultos e 

reuniões na casa do senhor Basílio Ribeiro. 

O plano consistia na seguinte programação: nas quartas-feiras, culto com 

pregação da Palavra; nas sextas-feiras, culto de oração; aos domingos às 9h, 

Escola Dominical e às 20h, culto com pregação do evangelho. Assim, o evangelista 

Ismael Ferreira Bastos, inicia um intenso trabalho de evangelização pessoal, focado 

no bairro do Trem em Macapá, onde ficou conhecido por suas visitas com 

distribuições de literaturas evangélicas de casa em casa. 

Este tipo de trabalho incomodou algumas lideranças da igreja católica local, 

pois os padres não viam com bons olhos o trabalho do evangelista. Naquele mesmo 

ano, foi celebrado na casa do senhor Basílio Ribeiro - local este onde se fixava a 

Congregação - as comemorações do Natal de Jesus. Participaram deste Culto 

Natalino, aproximadamente cento e oitenta e seis pessoas entre homens e 

mulheres, sem contar as crianças. 

No início do ano seguinte, em 1950, na casa onde funcionava a 

congregação foi realizado o culto da meia-noite (Culto de Ações de Graças pela 

passagem do Ano Novo). Por essa ocasião houve as primeiras conversões. E os 

primeiros convertidos foram: Manoel José dos Passos, Manoel Francisco Martins, 

Serafim Rodrigues e José Paulino Feitosa. Outras pessoas influenciadas pelo 

evangelho passaram a frequentar a congregação. E isso, se repetiu no decorrer do 

ano de 1950. 

Com a intensificação dos trabalhos evangelísticos, o senhor Ismael Ferreira 

Bastos continuou em Macapá por deliberação da Missão Presbiteriana da Amazônia. 

Em maio de 1950, o trabalho já contava com um número de trinta membros entre 

homens e mulheres. No início de 1951, ainda na residência de Basílio Ribeiro, foram 

recebidas como membras da Congregação as senhoras Gesonita Lopes Bastos, 

esposa do evangelista Ismael Ferreira Bastos e a senhora Geralda Pires, uma jovem 

que se comprometeu inteiramente com os trabalhos da Congregação, 
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principalmente com a Escola Dominical, como professora das crianças. Ambas 

procedentes da Congregação Presbiteriana da Marambaia (Belém-Pará). Na 

ocasião, foram recebidos também outros membros/as vindos/as da cidade de 

Altamira, no Pará. 

Em março de 1951, o evangelista Ismael Ferreira Bastos, ausentou-se da 

cidade para visitar a sua família em São Francisco de Uruburetama, no Ceará. Foi 

uma visita providencial, pois, muitos dos seus parentes se converteram ao 

protestantismo. E mais tarde, o evangelista, os trouxe para colaborar com os 

trabalhos em Macapá. 

Na ausência do evangelista Ismael Ferreira Bastos, assumiu os trabalhos 

em Macapá, o senhor Antônio Campos vindo de outro campo missionário. O mesmo 

permaneceu um mês no local e realizou um bom trabalho, como por exemplo, o 

batismo de seis pessoas, dentre as quais, o senhor Raimundo Gomes e a sua mãe 

Tereza Santos Gomes. 

Voltando do Ceará à Macapá, o evangelista Ismael Ferreira Bastos, logo em 

seguida, também sua família. Os trabalhos se desenvolveram de forma satisfatória. 

Entretanto, a igreja começou a ter problemas com lideranças da igreja católica que 

começaram a rebater os trabalhos da igreja, desconstruindo o discurso dos 

presbiterianos. 

No segundo semestre do ano de 1952, por meio de um mutirão, reunindo 

várias pessoas da comunidade, começou a construção em madeira de lei, do 

primeiro templo da igreja, agora com sede própria. Sendo que à frente dos trabalhos 

estavam os senhores Raimundo de Oliveira Almeida e José Fernandes Amaral. A 

construção terminou no dia 28 de dezembro de 1952, sendo inaugurada no mesmo 

dia pelo Presidente da Missão Presbiteriana da Amazônia, Reverendo Antônio 

Teixeira Gueiros. 

Ao lado do templo da nova igreja, os/as membros/as também começaram a 

construção de uma Escola de Ensino Fundamental, dando-lhe o nome de “Teixeira 

Gueiros”, que foi terminada em meados de 1953. A referida escola era para atender 

principalmente as necessidades dos filhos e filhas dos membros da igreja e 

comunidade local. Entretanto, devido a algumas situações econômicas, estruturais e 

regulamentatórias, a escola deixou de existir na década de 1980. 

Em dezembro de 1952, é realizado o primeiro casamento na Congregação 

com o casal Tomaz Almeida da Silva e Rosilda Almeida Alves. Foi oficiante o pastor 
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Antônio Teixeira Gueiros. Em 1953, visita o campo, o senhor David Falcão que 

realizou um trabalho de evangelização e despertamento espiritual com a cooperação 

do evangelista Ismael Ferreira Bastos. Os principais resultados desse trabalho 

foram: a criação da União de Mocidade Presbiteriana (UMP), Sociedade Auxiliadora 

Feminina (SAF) e União Presbiteriana de Homens (UPH). 

No decorrer ainda do ano de 1953, outros pastores estiveram em Macapá, a 

fim de ajudar na evangelização. São eles: Donaldo Willian, Antônio Ferreira 

Campos, João Batista da Silva, Ricardo Waddell e Jorge Glasse. Em novembro de 

1954 chegam a Macapá para conhecer a congregação presbiteriana os pastores 

Felipe Landes e Thomas Foley que na oportunidade, aproveitaram para incentivar os 

membros no desenvolvimento dos trabalhos evangelísticos e na campanha de 

construção do novo templo sede da igreja, agora em alvenaria. Esta campanha ficou 

conhecida como a “Campanha do Tijolo”. 

Em novembro de 1955, Antônio Ferreira Campos, volta a Macapá e 

aproveita para fazer uma visita às congregações já instaladas nos municípios de 

Mazagão e Serra do Navio. Devido ao crescimento dos trabalhos em Macapá, no 

início do ano de 1956, há um desejo e também uma necessidade da congregação 

em ter um pastor efetivo no campo. 

Neste sentido, a liderança faz uma solicitação junto a Missão Presbiteriana 

da Amazônia. E numa reunião presbiteral em fevereiro do ano de 1956 na cidade de 

São Luiz, no Estado do Maranhão, deferiu-se o pedido, enviando o pastor Domingos 

Andrade Lima, membro do Presbitério do Ceará, para pastorear a Congregação 

Presbiteriana de Macapá. 

Domingos Andrade Lima chega a Macapá no dia 03 de março de 1956, 

sendo recebido no aeroporto internacional da cidade pelos irmãos da Congregação. 

Já na sua efetivação no cargo, tem como auxiliar e cooperador nos trabalhos 

pastorais o evangelista Ismael Ferreira Bastos. 

Em 1956, Domingos Andrade Lima faz requisições de vários terrenos junto à 

cidade e no interior do Estado. Requisita terrenos nos bairros do Laguinho, na 

Avenida Fab, no bairro do Pacoval e nos municípios de Santana, Mazagão, Amapá e 

Serra do Navio. Em Serra do Navio, o terreno é doado por Pedro Acácio de 

Menezes. 

Com o desenvolvimento estrutural e crescimento dos trabalhos na 

Congregação Presbiteriana no bairro do Trem, em Macapá, o pastor Domingos 
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Andrade Lima faz uma solicitação ao Presidente da Missão Presbiteriana da 

Amazônia, para que desse os primeiros passos necessários para providenciar a 

organização da Congregação Presbiteriana, em Igreja como instituição estruturada e 

organizada. 

E com uma reunião realizada no dia 09 de outubro de 1961, na casa 

pastoral, situada na Avenida Cônego Domingos Maltes em Macapá, com a presença 

do Presidente da Junta de Missões Nacionais o Reverendo Floyd Eugene Grady, do 

secretário Executivo Wilson Nóbrega Lício e de Domingos Andrade Lima, fica 

estabelecido o dia 29 de outubro de 1961, para a efetiva organização da Igreja 

Presbiteriana de Macapá. 

Em 29 de outubro de 1961, realizam ainda a primeira eleição para as 

escolhas de Presbíteros e Diáconos da Igreja. São eleitos os presbíteros: Raimundo 

dos Santos Gomes, Raimundo de Oliveira Almeida e Francisco Aquiles Ribeiros. E 

para Diáconos: Damião Lima Barbosa, Teotônio Inácio da Silva e Otoniel Lopes de 

Oliveira. 

A partir de então, a Igreja Presbiteriana de Macapá, segundo Luiz Guilherme 

Mesquita Alves,320 tem intensificado os trabalhos para prestar culto a Deus, em 

espírito e em verdade, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e 

menores sob a sua guarda e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das 

Escrituras do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem com 

promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus 

membros na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

A seguir, levantamos os nomes dos pastores da Igreja Presbiteriana 

(Central) de Macapá, desde sua organização até a atualidade: 1) Domingos Andrade 

Lima - [março de 1956 a maio de 1964]; 2) Áureo de Almeida Araújo - [junho de 

1964 a dezembro de 1968]; 3) José Umbelino dos Anjos - [fevereiro de 1969 a [197-

?]; 4) José Silon Menezes - [197-?]; 5) Enock Almeida Guimarães - [entre 197-? a 

198-?]; 6) Antônio Jorge de Souza - [entre 198-? a 1983]; 7) Paulo Roberto Batista 

Anglada - [1984]; 8) Gédson Almeida Lidório - [198-?]; 9) Valmir Pereira de Oliveira – 

[entre 198-? a 199-?]; 10) Edenivaldo do Nascimento Oliveira - [199-?]; 11) Luiz 

Guilherme Mesquita Alves - [de 1994 até a atualidade]. 

                                                        
320  Diário de campo – 21 de maio de 2016. 
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É pertinente destacar que o pastor Luiz Guilherme Mesquita Alves, nos 

últimos anos vem se dedicando a registrar a história da Igreja Presbiteriana no 

Amapá, pois segundo o mesmo, o registro e a catalogação de acervo histórico- 

cultural é de suma importância para a população local e nacional, conhecer as 

contribuições da igreja nesse Estado. 

Quanto aos documentos e registro específicos da história da Igreja 

Presbiteriana na CRQMP na sede da igreja em Macapá, o pastor Luiz Guilherme 

Mesquita Alves informou que não tinha nenhum registro e que não conhecia muito 

bem tal história. Portanto, não poderia nos ajudar sobre tal questão. Foi então que 

fomos em busca de fontes documentais e orais com demais membros da igreja na 

cidade de Macapá-AP, especialmente na CRQMP. 

3.3.1 Igreja Presbiteriana na Comunidade do Mel da Pedreira: histórias, memórias e 

princípios religiosos 

Como vimos anteriormente, a IPM iniciou seus trabalhos evangelísticos em 

Macapá em 1949. No entanto, com base em nossa pesquisa de campo, análise de 

documentos e principalmente com base em relatos orais através das entrevistas 

realizadas, detectamos que a presença da igreja presbiteriana na CRQMP, iniciou 

na década de 1968, com a visita de missionários da IPM, a qual a partir desta data 

começou a aderir ao presbiterianismo. 

Segundo o relatório intitulado “Histórico da Congregação Presbiteriana do 

Mel”, referente ao 37º Aniversário de Fundação e 28º Aniversário do Templo da 

Igreja Presbiteriana localizada na CRQMP,321 no mês de maio do ano de 1968, 

chegou nessa comunidade uma comitiva da Igreja Presbiteriana de Macapá, a 

convite do senhor Benedito de Melo Cirilo. Fazia parte dessa comitiva as seguintes 

pessoas: Pastor José Áureo de Araújo, Presbítero Manoel José dos Passos e os 

Diáconos José Rubens Bastos e Daniel França. Essas pessoas dirigiram o primeiro 

culto neste lugar e converteram-se onze pessoas: Antônio Bráulio de Souza, Auta 

Augusta Ramos de Souza, Benedito Ramos de Souza, Joana Fortunato de Souza, 

                                                        
321  Relatório elaborado por Manoel Alexandre Ramos de Souza, Varomilda Cabral de Souza, 

Joaquina da Silva Ramos, Estefania Cabral de Souza e Eliúde César de Souza em 21 de julho de 
1996. Atualmente revisado, atualizado e disponibilizado por Estefânia Cabral de Souza no dia 30 
de dezembro de 2016. 
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Varomilda Cabral de Souza, Vicente da Silva Ramos, João Batista da Silva Ramos, 

Feliciano Souza (Físico), Minerva Ramos de Souza, João de Deus Ramos de Souza, 

Cirilo Ramos de Souza. Ficando os irmãos da Igreja Presbiteriana de Macapá dando 

assistência aos novos convertidos a cada quinze dias. 

Sobre o conceito da palavra “conversão” ou “conversão religiosa” não 

aprofundaremos o termo neste estudo por compreendemos que o conceito é de 

difícil emprego tendo em vista diferentes entendimentos. Além disso, esse conceito 

muitas vezes está ligado à religião como um fenômeno social. No entanto, 

ressaltamos que o conceito de conversão religiosa ou mudança religiosa, aqui 

entendido, parte do princípio de que: 

‘Conversão’ em seu sentido mais comum parece presumir que as crenças e 
práticas religiosas formam um todo internamente coerente e abrangente que 
é apropriadamente assimilado (talvez sempre assimilado) em bloco pelos 
convertidos [...].322 

O conceito de conversão religiosa quando é utilizado, refere-se mais a forma 

como a pessoa adere a uma cosmologia religiosa, e a partir dai, faz dela seu 

referencial sejam na sua conduta, tomadas decisões, opiniões e/ou procedimentos 

de vida. Entretanto, o conceito de conversão religiosa numa perspectiva protestante 

tradicional e contemporânea é muito distinto, pois segundo o sociólogo Jessé 

Santos, na conversão protestante contemporânea como, por exemplo, na Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), a pessoa não muda o seu interior, mas se 

apropria de um discurso para conseguir sobreviver, ou seja, você adere sem mudar 

suas convicções.323 

Por isso, há uma grande distinção entre o termo “conversão” e “adesão”. 

Segundo Antônio Máspoli de Araújo Gomes, adesão é qualquer forma de 

participação em um movimento religioso, sem que haja alteração sistemática do 

estilo de vida. Enquanto que conversão envolve mudança no sistema de valores e 

visão de mundo. Além disso, o termo adesão vem sendo utilizado em oposição ao 

conceito de conversão.324 Para Roberta Bivar Carneiro Campos e Eduardo Henrique 

                                                        
322  POLLOCK, Donald. Conversion and ‘community’ in Amazonia. In:_____. HEFNER, Robert W. 

(ed.). Conversion to Christianity: historical and anthropological perspectives on a great 
transformation. Berkeley: University of California Press, 1993. p. 170. 

323  SOUZA, Jessé. Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou classe trabalhadora? Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2010. 

324  GOMES, Antônio Máspoli de Araújo. Um estudo sobre a conversão religiosa no protestantismo 
histórico e na psicologia social da religião. Ciências da Religião – História e Sociedade, n° 9 (2), 
2011. p. 159. 
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Araújo de Gusmão, no caso de conversão na IURD, “[...] não existem convertidos de 

fato, mas apenas clientes”, porque não se trata de fato de conversão, mas de um 

trânsito religioso.325 

Retornando as histórias, memórias e princípios religiosos a partir do relatório 
da Igreja Presbiteriana da CRQMP, observamos que a partir da frequência contínua 

das visitas de missionários na localidade, mais famílias se converteram ao 

presbiterianismo. Em julho de 1968, converteram-se, também as seguintes pessoas: 

Manoel Alexandre Ramos de Souza, Feliciano Ramos e família, Raimundo Borges e 

família, Antônio Barbosa e família e Manoel dos Santos Ramos e família, passando 

a partir de então, a pertencerem ao grupo de outros irmãos já convertidos como 

Urgel Cirilo entre outros. 

Depois da conversão de todos os irmãos citados, foi fundado o Ponto de 

Pregação na casa do patriarca Antônio Bráulio de Souza onde funcionou por cerca 

de oito anos. Esse local foi denominado pelo Pastor José Áureo de Araújo de “Ponto 

do Galo”, pois na primeira visita feita à comunidade, os missionários foram 

recepcionados com um galo assado para o almoço. No final desse primeiro ano de 

trabalho, os membros receberam o Batismo e a Profissão de Fé. A partir desse 

período o senhor Manoel Alexandre Ramos de Souza passou oficialmente a dar 

continuidade nos trabalhos da igreja, na ausência do pastor local. 

Em janeiro de 1969, o Pastor José Áureo de Araújo foi substituído pelo 

Pastor José Humbelino dos Anjos. Neste ano foi iniciado pelos membros novos 

convertidos, um trabalho de evangelização nas comunidades vizinhas, onde se 

pregava o Evangelho e se ganhava muitas almas para Jesus. Foi em uma dessas 

viagens que o senhor Raimundo Ramos e sua família se converteram ao 

presbiterianismo. Além de outras pessoas oriundas das comunidades vizinhas: 

Tessalônica, São Pedro dos Bois, Ambé, Ressaca, entre outras. 

No ano de 1970, o Pastor José Humbelino foi substituído pelo Pastor José 

Silom Menezes. Neste ano aconteceu a conversão da senhora Felipa da Silva 

Barbosa. Ainda na gestão do Pastor José Humbelino, foi programada e iniciada a 

construção do primeiro templo da Congregação Presbiteriana do Mel. Antes da 

conclusão dessa obra, terminou o mandato de José Humbelino, sendo substituído 

                                                        
325  CAMPOS, Roberta Bivar Carneiro; GUSMÃO, Eduardo Henrique Araújo de. “Reflexões 

metodológicas sobre conversão na IURD: colocando em perspectiva alguns consensos”. Estudos 
de Sociologia. Araraquara. São Paulo, v. 18, n° 34, 2013. p. 58. 
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pelo Pastor Enoque Almeida Guimarães, que deu continuidade a construção do 

primeiro templo com o auxilio das seguintes pessoas: Custódio Martel e Damião 

Barbosa, Manoel José dos Passos, Edmundo, José Alves, bem como outros 

membros da Igreja Presbiteriana Central. 

A Igreja Presbiteriana na CRQMP já tem mais de quarenta anos de 

existência. O primeiro prédio da Igreja Presbiteriana foi construído ao lado da casa 

de Antônio Bráulio de Souza na década de 1970, todo em madeira de lei, em frente 

ao lago. Vejamos a figura 19 que mostra o primeiro prédio da Igreja Presbiteriana 

construída no Mel da Pedreira: 

FIGURA 19: Imagem do primeiro prédio da Igreja Presbiteriana inaugurado em 18 
de janeiro de 1977. 

 
Fonte: Varomilda Cabral de Souza/pesquisa de campo – 2016. 

Em 18 de janeiro de 1977, período em que o Presbitério do estado do Pará, 

do qual a Igreja Presbiteriana de Macapá era subordinada, visitou pela primeira vez 

o Amapá, acontecendo à inauguração do templo recém-construído, sendo 

consagrado pelo Pastor João Mendes. Nesse período por motivos particulares, a 

maioria dos irmãos foi morar na cidade de Macapá, deixando um número resumido 

de irmãos nessa congregação. Foi então que surgiu a ideia do Presbítero Feliciano 

Ramos de fundar um Ponto de Pregação na casa do Irmão Cardoso em Macapá, 

que anos depois veio emancipar-se e tornar-se a Igreja Presbiteriana Peniel. 

Em 1980 foi ano em que o Pastor Enoque Guimarães foi substituído pelo 

Pastor Antônio Jorge de Souza. Concluído o seu mandato, veio o Pastor Paulo 

Anglada por um curto período, e logo foi substituído pelo Pastor Walmir Pereira de 
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Oliveira. Durante a gestão deste, aconteceu a organização do Presbitério do Amapá 

(PRAP).326 Nesse período, a Congregação Presbiteriana do Mel sofreu várias 

modificações em sua estrutura organizacional, passando por ela os pastores Carlos 

Elierson Bitencourt e José Erivaldo Bezerra Rezende. 

Após a fase de organização, o PRAP foi emancipado com a organização de 

quatro igrejas, sendo a Igreja Presbiteriana do Mel da Pedreira uma delas. Mas, por 

falta de estrutura para tal, voltou a ser congregação subordinada a Igreja 

Presbiteriana Ebenézer de Macapá. Na distribuição de campos pela PRAP, a Igreja 

Ebenézer ficou sob a responsabilidade do Pastor Messias Carvalho dos Reis. Este 

passou a dar assistência a Congregação do Mel da Pedreira durante um ano e 

depois, substituído pelo Pastor João Fonseca Vaz. 

O Pastor João Fonseca Vaz com a ajuda de vários membros e aliados da 

igreja deram início a construção do segundo templo da igreja. O Novo Templo foi 

inaugurado em 21 de julho de 1996 e consagrado pelo Pastor João Vaz, reunindo os 

membros das igrejas envolvidas em uma grande festa. Vejamos a figura 20 que 

mostra o segundo prédio da Igreja Presbiteriana construída no Mel da Pedreira: 

FIGURA 20: Imagem do segundo prédio da Igreja Presbiteriana reinaugurado em 21 
de julho de 1996. 

 
Fonte: Varomilda Cabral de Souza/pesquisa de campo – 2016. 

Passado esse período, a Congregação do Mel ficou subordinada a Igreja 

Peniel de Macapá, depois da reorganização do PRAP. De 1996 até a atualidade, a 

                                                        
326  O PRAP é uma espécie de conselho regional de pastores presbiterianos. 
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Congregação Presbiteriana do Mel já recebeu vários pastores que deram 

continuidade nos trabalhos como o Pastor Romilson Bastos Leite e atualmente o 

Pastor Osvaldino Fortunato de Souza, que é da CRQMP. 

O terceiro prédio construído em alvenaria foi por volta de 2010-2011. O 

prédio atual com proporções bem maiores que os dois anteriores, foi construído no 

local onde se encontrava a casa de Antônio Bráulio de Souza, que na época, foi 

demolida. Além disso, o prédio atual possui um anexo, localizado atrás do prédio 

principal onde funcionam os departamentos da congregação, salas de aulas para 

estudos bíblicos, escola bíblica dominical, uma sala específica com computadores 

onde funciona um projeto de inclusão digital, assim como um salão que funciona 

como refeitório e/ou salão de festas. Vejamos as figuras 21 que mostra o atual 

prédio da igreja: 

FIGURA 21: Imagem do atual prédio da Igreja Presbiteriana construída por volta de 
2010-2011. 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Atualmente a Igreja Presbiteriana tem atividades nas quartas-feiras com 

culto de oração, a partir das 19h. Às quintas-feiras são dias de doutrina e o grupo da 

igreja visita às casas e outras comunidades próximas durante o dia e também à 

noite. Aos domingos acontece a programação da Escola Dominical que vai das 8h 

às 10h, e a noite, culto a partir das 19h.327 Todos os membros do ministério da igreja 

são presbíteros (pessoas que se dedicam ao conhecimento bíblico). 

Em síntese, uma das grandes táticas de evangelização adotadas pela Igreja 

Presbiteriana é a educação cristã através da Escola Dominical. Lembramos que a 
                                                        
327  Diário de campo – 07 de fevereiro de 2016. 
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Escola Dominical foi uma instituição criada na Inglaterra no final do século XVIII, por 

Robert Raikes. Na prática, é um espaço dirigido pelos membros da igreja onde se 

ensina as doutrinas, as escrituras sagradas e os cânticos da igreja.328 A educação 

cristã é tão importante para a Igreja Presbiteriana que nos últimos anos, seus 

membros vêm construindo um novo prédio dividido em salas, localizado atrás do 

atual, que serve como espaço para as atividades educacionais. 

Sobre a liturgia dos cultos, a igreja local segue os padrões adotados em 

nível nacional pela IPB, que segundo Hermisten Maia Pereira da Costa, 

normalmente englobam cinco pontos: 1) adoração (chamada a adoração 

propriamente dita); 2) contrição (confissão de pecados); 3) louvor (ação de graças, 

onde pode ser colocada também a consagração de dízimos e/ou ofertas); 4) 

edificação (pregação: leitura e exposição da Palavra); 5) consagração (dedicação, 

manifestação litúrgica da igreja com seu “amém” aos ensinamentos bíblicos: 

celebração da Santa Ceia).329 

A igreja é um fator muito importante na comunidade, pois se concentra e 

mescla-se com a história e a identidade dos/as moradores/as. A princípio, a devoção 

religiosa dos fundadores era Santo Antônio e as rezas e as festividades ocorriam na 

casa de Antônio Bráulio de Souza, fundador da comunidade. Ele praticava a 

pajelança330 em sua casa e todos o conheciam como Pajé. Entretanto, Antônio 

Bráulio de Souza foi convertido para a religião presbiteriana e em seguida seus 

filhos/as foram se convertendo e logo a comunidade se consolidou através da 

comunhão da fé.331 

Segundo Eliane Superti e Gutemberg de Vilhena Silva, a nova religião 

provocou também mudanças na percepção da roça e do trabalho na terra. O 

território se tornou repleto de significados, e o local da igreja passou a ser 

considerado um espaço divino.332 Conta-nos em entrevista (Participante I), que o 

momento da conversão do patriarca da família tinha sido anunciado por um espírito 

da floresta antes mesmo de acontecer. Segundo relatos: 

                                                        
328  HAHN, Carl Joseph. História do culto protestante no Brasil. Trad. Antônio Gouvêa de Mendonça. 

São Paulo: ASTE, 1989. 
329  COSTA, Hermisten Maia Pereira da. Teologia do culto. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 

1987. p. 34. 
330  A pajelança é uma prática oriunda da Amazônia, normalmente classificada como religião afro-

católica-ameríndia, por possuir rudimentos desses três elementos. 
331  SUPERTI; SILVA, 2013. 
332  SUPERTI; SILVA, 2013. 
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Antes de maio de 1968, uns mensageiros que baixavam nele né, e um entre 
ele se chamava Esmeraldo ele era o mensageiro da família [...] um certo dia 
ele baixou lá no pai né e dizendo pra minha mãe ele chamava de minha 
ama, ele disse assim: minha ama vocês vão nos abandonar, e a mamãe era 
fanática por aquelas coisas, nem diga uma coisa dessa e tudo, vão nos 
abandonar, vocês estão saindo vocês então saindo de uma ponte velha 
quebrada e vocês estão entrando numa pista linda, e quando vocês 
chegarem nessa pista linda vocês vão nos abandonar [...] (PARTICIPANTE 
I – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

Observando os relatos orais dos/as moradores/as da CRQMP, percebemos 

que além da pajelança, a indícios de que ali, antes da chegada do protestantismo, 

também se praticava a umbanda, pois no início da fundação da CRQMP, assim 

como na história da religiosidade afro no Brasil, era comum um espaço e/ou local 

reservado para o sagrado, isto é, para os objetos, símbolos e imagens religiosas de 

tradições africanas e afro-brasileiras, normalmente na casa do patriarca da 

família.333 

Os estudos de Edison Carneiro e Roger Batisde confirmam que é muito 

comum na região amazônica a prática religiosa no próprio espaço familiar, onde não 

há contrastes entre religiões, pois para o homem e a mulher amazônica, suas 

crendices, suas superstições, convivem perfeitamente no mesmo espaço sagrado. 

Além disso, observamos que no espaço religioso amazônico, sobretudo, influências 

religiosas ameríndias, ou seja, o mundo religioso da Amazônia, em especial, em 

comunidades negras, é reflexo da integração de vários elementos culturais 

resultantes do processo de colonização.334 

Um fator interessante na CRQMP é que a Igreja Presbiteriana também 

funciona como lugar de encontro entre as famílias quilombolas. Esse momento tem 

como finalidade estreitar os laços entre os/as moradores/as da comunidade. Para 

Sônia Maria da Silva Sacramento, na igreja também se realizam estudos bíblicos 

com participação de um expressivo número de crianças. Nessas aulas se estuda o 

evangelho, para que as crianças desde cedo aprendam a palavra de Deus.335 

Outro fator interessante na CRQMP é que com relação ao fim das festas de 

santo e a participação nas festas de outras comunidades de matriz afro. A 

característica dos casamentos na comunidade também mudou. Antes, os enlaces 

                                                        
333  Diário de campo –14 de janeiro de 2016. 
334  Cf. CARNEIRO, Edison. Religiões negras. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1936. 

(Biblioteca de Divulgação Cientifica); CARNEIRO, Edison. Ladinos e crioulos: estudos sobre o 
negro no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1964; BATISDE, Roger. Estudos 
afro-brasileiros. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1973. 

335  SACRAMENTO, 2013, p. 94. 
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aconteciam através da participação em festejos de santos. Com o cessar dessa 

participação, os casamentos são realizados como pessoas conhecidas “na cidade”, 

em diferentes ocasiões. Mesmo na cidade, os casamentos continuam ocorrendo 

entre pessoas de comunidades diferentes. Muito raramente existe um casamento 

com alguém que é da cidade. Esses encontros se dão principalmente no ambiente 

escolar e em encontros da igreja.336 Na visita in loco, verificamos que a maioria 

desses casamentos são resultados do bom relacionamento entre as comunidades 

vizinhas e acontecem em muitos casos entre primos e primas. 

A presença da Igreja Presbiteriana, bem como suas múltiplas variações 

contribuiu para uma ressignificação da identidade territorial na CRQMP. A 

ressignificação dessa identidade leva os quilombolas da CRQMP a aceitarem os 

ensinamentos e dogmas da Igreja Presbiteriana, pois segundo os próprios 

moradores/as, a igreja através da Bíblia Sagrada e o exemplo da vida de Jesus 

Cristo, como único caminho para a salvação em Deus, lhes proporcionaram muitos 

benefícios de cunho sociais, físicos e espirituais.337 Nas palavras dos entrevistados 

(Participantes A, B e C), descrevem que, 

[...] há uma mudança pra melhor quando a gente pensa nessa conversão à 
gente tá pensando no reino [Reino de Deus] [...] há uma vida eterna que 
não se limita nessa vida que a gente tem aqui matéria, mas infelizmente há 
ainda essa intenção no coração de muitos ainda estão crendo nas imagens, 
tão crendo nas culturas deles lá (PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE 
DA IGREJA PRESBITERIANA). 

[...] os benefícios são inúmeros, são incalculáveis e temos visto os 
benefícios em forma geral até mesmo economicamente [...] o povo hoje tá 
prosperando né, devido às ações externas do governo e há um 
investimento, há uma tensão toda voltada pra essa questão [...] muitas 
coisas são facilitadas por nós sermos quilombolas [...] (PARTICIPANTE B – 
REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

O antes é que invocavam os espíritos malignos. Isso era desgraça e miséria 
aquele espírito que impulsiona a pessoa a beber a fumar a se prostituir e 
agora graças a Deus né, com essa mudança Deus está libertando através 
da Palavra [...] (PARTICIPANTE C – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO 
DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

Para os entrevistados (Participantes B e D) a conversão da comunidade ao 

protestantismo: 

[...] foi a melhor coisa que aconteceu né? Conhecermos Jesus, saímos de 
uma raiz da macumbaria, feitiçaria e passamos a conhecer verdadeiramente 
o verdadeiro Deus [...] nossa opinião foi só beneficio em todos os aspectos 
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nas nossas vidas e pra nossa comunidade (PARTICIPANTE B – 
REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

[...] olhando pelo lado cristão, saímos de uma situação que marginalidade, 
da prostituição e passamos ter uma conduta social muito melhor [...] 
(PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Sobre esses benefícios relatados pelos participantes da pesquisa, 

destacamos aqueles pontos em comum: a) troca de cerimoniais de missas católicas, 

incorporações de espíritos e benzimentos, pelas liturgias de culto protestante; b) 

abandono de consumo de bebidas alcoólicas e de tabaco; c) os moradores deixaram 

de frequentar as festas fora do seu contexto religioso atual e adotaram para si um 

código de ética e moral de acordo com a constituição da Igreja Presbiteriana do 

Brasil e da Assembleia de Deus; d) pelo fato de não haver mais consumo de bebidas 

alcoólicas, as brigas, agressões físicas e desentendimento entre membros das 

famílias diminuiu; c) com a aproximação de Deus através dos cultos e da leitura da 

Bíblia Sagrada houve mudança de vida, pois se sentem mais próximos de Deus e 

mais valorizados/as; d) prosperidade financeira, pois hoje eles tem casa de farinha 

mecanizada onde trabalham de forma coletiva, entre outros.338 

Para Cláudia Sales de Alcântara e Geraldo Magela de Oliveira-Silva com o 

surgimento do pentecostalismo no Brasil, que traz uma proposta de uma liturgia 

mais flexível, dinâmica e participativa, 

[...] os negros encontraram tudo aquilo que eles precisavam para que se 
vissem como cidadãos e recuperassem a autoestima. Ser negro e 
pentecostal significava não ser mais praticante da macumba ou umbanda e 
aceito pelos demais “irmãos” brancos que o veem como um negro diferente 
dos demais, um negro de “alma branca”.339 

Essas afirmações acima nos fazem refletir sobre a identidade de um 

quilombola protestante, pois diferentemente do/a negro/a de religiosidade de matriz 

africana, do catolicismo popular e/ou do sincretismo afro-católico, o/a negro/a 

protestante é muitas vezes radical e fechado/a para qualquer aproximação com a 

religião dos seus antepassados. Essa questão nos faz lembrar sobre a preocupação 

atual sobre identidades singulares que de acordo com os estudos de João Baptista 

Borges Pereira, “[...] seria o produto dialético não previsto dessa homogeneização, 
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339  ALCÂNTARA, Cláudia Sales de; OLIVEIRA-SILVA; Geraldo Magela de. Educação protestante e 

cultura afrodescendente: uma relação conturbada. Protestantismo em Revista. Revista Eletrônica 
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na medida em que enfatiza a heterogeneidade das maneiras humanas de viver a 

vida”.340 

No que concerne à expansão de novos grupos religiosos, Oneide Bobsin nos 

recorda de que esses grupos apresentam comportamentos distintos, como por 

exemplo, a postura de delimitar o seu universo religioso como o único verdadeiro e 

inferiorizar a religião do outro.341 O autor, em outro texto intitulado A morte morena 

do protestantismo branco: contrabando de espíritos nas fronteiras religiosas reforça 

a ideia afirmando que: 

[...] O discurso do protestantismo tradicional, de missão e de imigração, bem 
como a mensagem pentecostal, destacam Cristo como único mediador 
entre as pessoas e Deus. No caso do pentecostalismo tradicional, os santos 
e santas católicos são transformados em ídolos. E toda adoração de 
imagens é vista como prática idolátrica a ser suprimida. Inúmeras vezes 
ouvi pastores pentecostais fazerem referências à destruição de imagens de 
santos, de pretos velhos e caboclos por ocasião da conversão de um 
umbandista. Além disso, os orixás são transformados em demônios, os 
guias do espiritismo em espíritos maus e as entidades da umbanda devem 
ser exorcizados, repetindo, assim, a máxima da história das religiões [...].342 

Essas questões vêm reforçar nossas hipóteses, comprovando-as conforme 

nossa pesquisa in loco, que na prática, o quilombola protestante não aceita qualquer 

ligação com os cultos de matriz africana e/ou afro-brasileira, por acreditar que essas 

crenças e práticas religiosas estão ligadas ao demônio e/ou manifestações de 

procedência do mal. Essas hipóteses se confirmam nos relatos do Participante I. 

Vejamos: 

[...] eu fico me perguntando por que pessoas intelectuais seguem uma 
idolatria sabendo que saiu de um tronco de uma árvore ou então foi de 
barro ou qualquer coisa e a pessoa tem coragem de adorar, se prostrar 
fazer petição. Meu Deus, eu não sei por que! [...] os homens ele se tornam 
cegos e guias de cegos né praticando tais coisas e a agente viveu isso, 
naturalmente vivemos isso antes do evangelho (PARTICIPANTE I – 
MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

É perceptível no discurso do Participante I, e no discurso dos demais 

entrevistados/as, assim como no imaginário dos/as moradores/as da CRQMP, uma 

visão negativa quanto às práticas religiosas antes a conversão/adesão ao 
                                                        
340  BORGES PEREIRA, João Baptista. Identidade protestante no Brasil: ontem e hoje. In:______. 

BIANCO, Gloecir; NICOLINI, Marcos (Org.). Religare: identidade, sociedade e espiritualidade. São 
Paulo: All Print, 2005. p. 103. 

341  BOBSIN, 1994. 
342  BOBSIN, Oneide. A morte morena do protestantismo branco: contrabando de espíritos nas 

fronteiras religiosas. Estudos Teológicos, São Leopoldo-RS, vol. 40, n° 2, 2000. p. 30-31. 
Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/index.php/estudos_teologicos/article/view/687/621>. 
Acesso em: 04 jan. 2016. 
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protestantismo. Para eles/elas, a conversão ao protestantismo foi como uma 

“libertação da escuridão”. É possível indagarmos sobre essa necessidade que a 

pessoa convertida tem, não somente de mudar suas perspectivas de vida e suas 

práticas religiosas, mas também de depreciar a prática religiosa anterior. Será que 

estamos diante de um “negro de alma branca” como enfatizou anteriormente Claudia 

Sales de Ancantara e Geraldo Magela de Oliveira Silva, que para ser aceito pelos 

demais irmãos da instituição religiosa, precisa depreciar toda e qualquer prática 

religiosa anterior? 

Com base em nossos estudos, podemos também afirmar que ali na CRQMP 

não existe mais o sincretismo religioso, como antes de 1968 (práticas do catolicismo 

popular, pajelança, marabaixo e batuque). Embora se perceba uma prática litúrgica 

e doutrinária diferente entre a Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus e Ministério 

do Deus Vivo e Verdadeiro, mas todas acontecem dentro do mesmo campo religioso 

(protestantismo tradicional e pentecostalismo).343 

Talvez, possamos afirmar que se trata de uma releitura e/ou ressignificação 

de alguns elementos de religiosidade de matriz afro com a matriz protestante, ou 

seja, um sincretismo religioso afro-protestante344, já que os instrumentos como a 

caixa de marabaixo, tambor, atabaque, timbal, pandeiro, bongos, afoxé e bumbo de 

percussão, são utilizados em suas celebrações religiosas. Além disso, outra 

iniciativa da CRQMP trata-se da à adaptação dos cânticos religiosos tradicionais a 

ritmos étnicos e a composição autoral, cujas letras evidenciam a cultura e a 

identidade negra. Talvez Rubem Alves tenha razão ao afirmar que: 

[...] não somos livres para pensar livremente. O poder determina os limites 
do pensamento possível. Se existe alienação é preciso entender que ela 
não se desfaz por meio de uma mera assepsia mental. Por que certos 
grupos são forçados a pensar desta forma? É altamente provável que tal 
pensamento religioso seja uma decorrência de sua impotência real [...].345 

Por outro lado, se há uma negação da religiosidade de matriz afro, também 

há uma autoafirmação de identidade quilombola na memória coletiva da comunidade 

quando declaram a questão de levar sua religiosidade cristã através dos cultos e 
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ensinamentos utilizando as caixas de marabaixo e o tambor. Vejamos um trecho do 

discurso do Participante A, 

[...] embora algumas pessoas, ainda não é totalmente todos que tem ainda 
essa liberdade algumas pessoas talvez ainda não entenderam que o 
batuque vai, depender muito pra quem tá sendo feito, de que forma está 
sendo feito. Algumas pessoas ainda dentro da própria igreja estão dizendo 
que estamos fazendo festas mundanas e a intenção não é essa [...] 
(PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE DA IGREJA PRESBITERIANA). 

Detectamos em nossa pesquisa in loco346 que a influência da Igreja 

Presbiteriana na CRQMP está muito presente no discurso daqueles que vivem 

naquela localidade, pois acreditam e enfatizam que a Igreja tem contribuído para a 

melhoria da qualidade de vida de seus/suas moradores/as, principalmente no 

acolhimento por ocasião de diversas situações difíceis que passam no dia a dia. 

Essa questão é observada nos estudos de Regina Reyes Novaes que afirma que 

cada congregação do pentecostalismo é entendida como uma “comunidade de 

irmãos”.347 Essa é uma realidade, a nosso ver, que foi construída, certamente em 

relação de poder extremamente sutis e simbólicos, isto é, uma realidade que tem 

consequências na forma como eles/as se vêm como negros/as, na forma como 

educam seus filhos e filhas e na negação da sua ancestralidade. 

Além disso, essas particularidades que se apresentam de maneira sutil e 

simbólica, nos faz lembrar também os estudos de Pierre Bourdieu quando explica 

que a cultura é um conjunto de símbolos selecionados, ao longo do processo 

histórico, e que servem aos interesses de uma classe dominante.348 E ainda, os 

estudos de Oneide Bobsin que afirmam que “[...] o campo das igrejas e das religiões, 

bem como da cultura, se constituem em espaços de poder, via de regra, 

desigualmente distribuído como em nosso mundo econômico”.349 

Segundo Cláudia Sales de Alcântara e Geraldo Magela de Oliveira-Silva, 

algumas estratégias das igrejas protestantes, históricas e pentecostais, pode ser 

analisada no que tange a ideologia do branqueamento no espaço dessas igrejas. 
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A Primeira delas é a teologia; teologia esta branca e racista, a começar por 
suas próprias origens – europeia e norte-americana. Como exceção, temos 
o Pentecostalismo que surge do avivamento iniciado pelo negro e filho de 
escravo William James Seymour, e que se aproximou dos mais pobres e 
negros logo que chegou ao Brasil, o que já mostra um certo avanço. 
Contudo, as igrejas pentecostais influenciadas pelo racismo demonizaram 
tudo o que era de origem negra. A nossa teologia é de origem racista. Por 
isto que até os dias de hoje vemos a descrição do pecado como a cor preta, 
o diabo da mesma forma, etc. A segunda coisa que podemos citar é a 
educação religiosa [...] Não se é falado em democracia racial [...] Uma 
última estratégia que poderíamos citar é a falta de referência, ou seja, 
poucos são os negros que ocupam posição de liderança, ou dirigem 
igrejas.350 

Sob tal enfoque, nos questionamos quais seriam as consequências desse 

processo de negação para a identidade étnica das pessoas nessa comunidade, em 

um momento de luta pela ressignificação da identidade negra, valorizada até mesmo 

por força de Lei Federal n° 10.639/2003? Como eles/elas se vêm enquanto negros e 

negras, se os valores protestantes que conhecemos à primeira vista e pelo senso 

comum, são racistas de negação da negritude? Esses são alguns questionamentos 

que nos fazemos quando analisamos essas trocas culturais e religiosas em 

comunidades quilombolas. 

Na CRQMP, observamos na pesquisa in loco351 que não existe mais as 

festas de santos católicos e o tambor, símbolo do batuque dos quilombolas no 

Amapá, ganhou uma nova releitura e sentido e ainda, surgiu à presença de outros 

instrumentos musicais contemporâneos (guitarra, baixo, teclado, bateria), 

demonstram-nos que ali se efetivaram algumas mudanças culturais e religiosas no 

processo de transposição de cultura africana e afro-brasileira para a de ordem 

protestante.352 Segundo Ana Kelly Vasconcelos Franklin de Souza, 

A negação é não apenas do catolicismo, mas igualmente das práticas que 
envolviam encantados, assim como as manifestações culturais herdadas do 
continente negro, inclusive dos ritmos tradicionais, como o marabaixo e o 
toque dos tambores.353 

Além disso, percebemos que no caso da CRQMP o uso da Bíblia Sagrada 

como símbolo e fonte de estudo na vida dos quilombolas, provocou mudanças 

culturais e religiosas significativas em relação à tradição de herança religiosa 

africana. Paul Tillich afirma que “aquilo que toca o homem incondicionalmente 
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precisa ser expresso por meio de símbolos, porque apenas a linguagem simbólica 

consegue expressar o incondicional”.354 Para o antropólogo Clifford Geertz os 

símbolos seriam como formas de expressões “por meio das quais os homens 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em 

relação a vida”.355 Assim os símbolos sagrados, 

[…] funcionam para sintetizar o ethos de um povo – o tom, o caráter e a 
qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticos – e sua 
visão de mundo – o quadro que fazem do que são as coisas na sua simples 
atualidade, suas ideias mais abrangentes sobre ordem […] Os símbolos 
religiosos formulam uma congruência básica entre um estilo de vida 
particular e uma metafísica específica (implícita, no mais das vezes) e, ao 
fazê-lo, sustentam cada uma delas com a autoridade emprestada do outro 
[…].356 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Remí Klein afirma que os 

símbolos: 

São, pois, certamente, a primeira e a principal forma de expressão religiosa, 
visto que o ser humano só consegue compreender e expressar a sua fé 
utilizando-se do visível para falar do invisível, do presente para falar do 
ausente, do humano para falar do divino, do imanente para falar do 
transcendente.357 

Somos conhecedores que os quilombos são territórios demarcados a partir 

de seus traços sociais, geográficos, culturais, políticos e religiosos. Neste sentido, 

existem muitos quilombos que em termos de manifestações seguem as matrizes 

africanas e/ou o sincretismo religioso como forma de resistência cultural e religiosa. 

Falar a respeito de movimentos de resistência dos quilombos brasileiros, é 

falar das experiências de enfrentamento desses povos à opressão e a exclusão 

sociais que foram e muitas vezes continuam impostas pela escravidão moderna. No 

Brasil, por exemplo, no final dos anos de 1970, o linguista Carlos Vogt e o 

antropólogo Peter Fry, estiveram no interior do Estado de São Paulo investigando a 

existência de uma comunidade rural de negros/as que se comunicavam por meio de 

uma língua africana desconhecida. 

Por um período de dez anos (1978 a 1988), esses pesquisadores 

conviveram com a comunidade denominada de Cafundó, dedicando-se ao estudo 
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desse grupo e de sua língua. Através de pesquisa de campo, constataram que esta 

comunidade usava uma língua, isto é, um vocabulário de origem africana muito 

ativa. Segundo os autores, a comunidade de Cafundó, seria um reduto cultural e 

histórico da escravidão, principalmente pela conservação da Cupópia – também 

chamada de língua africana - um léxico de origem africana, constitutivo da 

identidade cultural desse povo.358 

No caso dos quilombos no estado do Amapá, muitos mantêm a tradição do 

tambor como elemento e símbolo da cultura negra. Daí o fato de muitas 

comunidades quilombolas amapaenses utilizarem em seus rituais o tambor, cuja 

simbologia é bem mais que a de um mero instrumento, mas a força de uma tradição, 

de uma etnia.359 O tambor é um dos principais instrumentos musicais africanos e 

afro-brasileiros. Existem dos mais variados tamanhos e formatos. É um objeto 

musical de percussão, oco e feito de bambu ou madeira. 

É salutar ressaltar que o uso de diferentes instrumentos em manifestações 

religiosas, assim como a musicalidade, os diferentes ritmos e danças são uma 

herança africana. As festas de batuques, as folias e as ladainhas, são manifestações 

que comportam a identidade de ancestralidade africana. 

Para Tshishiku Tshibangu, J. Ajayi e Lemim Sanneh, as atividades 

conduzidas pelas missões cristãs no século XIX , bem como a autonomia do 

colonialismo, trouxeram perdas significativas para os/as africanos/as. Sobre a 

questão educacional, os autores entendem que: 

[...] A educação ocidental, em grande parte patrocinada pelas missões 
cristãs, tornou-se, simultaneamente para os africanos, um meio de 
satisfazer a sua aspiração pela aquisição de novos conhecimentos e da 
tecnologia europeia, bem como o instrumento que separou-os da sua 
cultura tradicional [...].360 

Concordamos com Tshishiku Tshibangu, J. Ajayi e Lemim Sanneh, quando 

citam Kwame Nkrumah afirmando que “[...] o africano é um ser ‘profunda e 

incuravelmente crente, religioso’. Para ele, a religião não é simplesmente um 

                                                        
358  VOGT, Carlos. FRY, Peter. A África no Brasil: Linguagem e sociedade. São Paulo: ed. Companhia 

das Letras, 1996. 
359  SACRAMENTO, 2013. 
360  TSHIBANGU, Tshishiku; AJAYI, J. F. A de; SANNEH, Lemim. Religião e evolução social. In:____. 

MAZRUI, Ali A.; WONDJI, Christophe (Eds.). História geral da África VIII: África desde 1935. 
Brasília: UNESCO, 2010. p. 607. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190256POR.pdf>. Acesso em: 07 maio 2016. 
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conjunto de crenças, mas um modo de vida, o fundamento da cultura, da identidade 

e dos valores morais [...]”.361 

3.3.1.1 Religiosidade protestante diante da União dos Negros do Amapá: a 

experiência do afro-protestantismo no evento “Encontro de Tambores” 

Para Sônia Maria da Silva Sacramento a CRQMP passou por grandes 

transformações ao se tornar evangélica, não só no que diz respeito aos rituais 

religiosos, mas também por não mais fazer uso de bebidas como a gengibirra362 tão 

comum nos quilombos, nas festividades tradicionais.363 

Observamos que essa particularidade da CRQMP de não manifestar 

práticas religiosas africanas e/ou afro-ameríndia tem levantado algumas discussões 

em torno das demais comunidades quilombolas no Amapá que chegam a questionar 

a veracidade da titulação, do reconhecimento e real identidade como comunidade 

tradicional africana. 

Detectamos, por exemplo, em nossas visitas in loco que em algumas 

comunidades quilombolas de religiosidade de matriz afro,364 há muitos 

questionamentos por parte dos quilombolas sobre os hábitos, os costumes e os 

rituais africanos em torno da CRQMP que não são mais praticados. Lembramos que 

as comunidades tradicionais no Amapá além de valorizarem sua cultura africana, 

tem conservado a matriz africana (candomblé e umbanda), a religiosidade afro-

ameríndia e/ou o sincretismo religioso afro-católico como instrumento de tradição 

religiosa. 

Assim, tendo como base esse contexto, perguntamos aos participantes da 

pesquisa na CRQMP se eles eram bem recebidos nas comunidades quilombolas de 

matriz afro, pelo fato de serem protestantes. Como resposta, o representante da 

Igreja Presbiteriana (Participante A) respondeu: 

Nem todas, em algumas somos bem recebidos, mas nem todas não. 
Porque dizem que a gente perdeu a identidade que ninguém faz parte do 

                                                        
361  TSHIBANGU; AJAYI; SANNEH, 2010, p. 605. 
362  A Gengibirra é uma bebida popular feita com cachaça e gengibre, que tem resistido ao tempo 

através das tradições culturais. Muito apreciada nas festas negras no Amapá. 
363  SACRAMENTO, 2013, p. 72. 
364  Visitas realizadas em algumas comunidades quilombolas localizadas nos municípios de Macapá, 

Santana e Mazagão, no período de 2015 a 2016. Uma peculiaridade interessante e muito comum 
em algumas comunidades quilombolas de religiosidade de matriz afro no Amapá, é que, embora 
as práticas do candomblé e da umbanda ali aconteçam, não há nessas localidades, registros de 
implantação ou fixação de terreiros. 
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mesmo grupo [...] mas é assim, nós não vamos agradar a todos né? [...] 
sempre vai haver e sempre há pessoas que estão contra e outros que nos 
aceitam (PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE DA IGREJA 
PRESBITERIANA). 

Já para o representante da Igreja Assembleia de Deus (Participante B), 

informou-nos que a receptividade em outras comunidades quilombolas é totalmente 

amigável. Segundo ele, 

Sim. Até porque desperta muita curiosidade nos demais ou nas demais 
comunidades quilombolas né? [...] não há nenhuma dificuldade da 
Comunidade do Mel em ser recebida em outras comunidades quilombolas 
(PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE 
DEUS). 

Entretanto, devido essa particularidade e a essas grandes mudanças 

culturais e religiosas, por não atender mais aos preceitos africanos, a CRQMP ficou 

de fora por muito tempo dos eventos realizados pelas Comunidades Negras do 

Amapá denominado de “Encontro dos Tambores”, retornando somente no ano de 

2013 com suas apresentações pautadas agora, em sua identidade quilombola 

protestante.365 

Segundo entrevista com os/as participantes sobre a participação no evento 

Encontro de Tambores, alguns responderam: 

[...] meu comentário é que isso é uma das oportunidades mais que especial 
que Deus colocou em nossas mãos né? [...] ali as pessoas estão realizando 
os seus trabalhos, sejam da magia negra, da macumba, seja do candomblé, 
[...] nós também temos a oportunidade de mostrar a cultura quilombola 
através do evangelho [...] (PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE DA 
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Tem discriminação pelo fato da gente ser protestante. Eles nos 
descriminam, até tentaram barrar a gente nesse evento [...] a gente ver a 
descriminação pelo fato da gente ser evangélico (PARTICIPANTE C – 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

Ouve muita resistência na realidade. Nós éramos excluídos do calendário 
cultural do estado né [...] houve uma abertura quando passamos a incluir 
esses instrumentos [...] eles viram nossa atividade e disseram agora vocês 
são adequados a se enquadrar [...] (PARTICIPANTE D – 
REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

[...] foi uma luta muito grande pra gente conseguir chegar na UNA, Unidade 
dos Negros do Amapá, porque ali é o encontro de tambores [...] agente 
entra e sente aquela pressão maligna, tão queimando incenso lá no meio 
daquela fumaça, mas Deus tem feito e tenho entregado a mensagem do 
Senhor [...] (PARTICIPANTE I – MORADOR ANTIGO DO QUILOMBO). 

                                                        
365  O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra realizada no mês de 

novembro no Estado do Amapá. 
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Os entrevistados enfatizam ainda que no primeiro ano a resistência foi muito 

mais forte. Entretanto, a partir do segundo ano o relacionamento ficou mais 

amigável, pois eram aplaudidos quando cantavam em suas apresentações. Além 

disso, ressaltam que isso se deve também pela questão das leis brasileiras que os 

amparam por ser uma comunidade quilombola. 

Observamos também no discurso dos pastores entrevistados, certa ênfase e 

orgulho a situação relatada por eles da experiência da primeira participação no 

Encontro de Tambores, um espaço voltado para as celebrações e manifestações de 

religiosidade africana e afro-brasileira. Segundo os pastores, no momento de suas 

apresentações “os espíritos não baixaram”, o que normalmente acontece quando é 

uma apresentação de matriz afro. Essas afirmações reforçam o que já foi discutido 

anteriormente, da forma negativa e diabólica que a CRQMP vem caracterizando as 

comunidades de matriz afro. 

Durante a realização deste evento por ocasião da Semana Nacional da 

Consciência Negra na capital do estado do Amapá, há vendas de comidas e bebidas 

típicas das comunidades negras. Durante o evento, também há um momento de 

intensa religiosidade, que conta com a presença de descendentes diretos de 

escravizados/as que ainda moram nos quilombos, como no Quilombo do Curiaú, o 

segundo quilombo mais antigo do Brasil. 

O evento do Encontro dos Tambores é um dos mais tradicionais do Amapá, 

reunindo comunidades de todo o Estado, que têm como principal expressão cultural 

a dança do Marabaixo,366 o Batuque,367 a Zimba,368 o Tambor de Crioula e o Sairé. A 

capoeira e outra manifestação cultural negra que faz parte dos festejos do 

Marabaixo. Em 2016 foi realizado a 22ª edição do evento no Centro de Cultura 

Negra do Amapá (CCNA) localizado no município de Macapá-AP. Para Alci Jakson 

Soares da Silva, 

                                                        
366  De acordo com o Calendário de Festas Populares do Estado do Amapá, em 16 de junho 

comemora-se o Dia Estadual do Marabaixo. 
367  É a segunda manifestação cultual tradicional no Amapá. Dança praticada com mais intensidade na 

zona rural de Macapá-AP. Ao contrário do Marabaixo, que é o lamento do povo negro através dos 
seus ”Ladroes”, o Batuque é alegria, é festa com ritmo forte, onde o homem, na dança, protege a 
sua parceira, sempre a cortejando. A influência religiosa, assim como o marabaixo, está na 
ladainha, seguida da folia (SILVA, 2014, p. 92). 

368  Dança típica do município de Calçoene, no Estado do Amapá. Praticada principalmente no distrito 
de Cunani. É uma dança de matriz africana que utiliza tambores confeccionados pela própria 
comunidade. 
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[...] a Cultura Negra é praticada durante o ano todo nas Comunidades 
Afrodescendentes e Quilombolas, através das festividades, religiosas ou 
não, realizadas nessas Comunidades. Sempre regadas com uma boa 
gengibirra, bastante caldo de carne e muita alegria proporcionada pelos 
festejos tradicionais amapaenses.369 

É pertinente destacarmos que a dança do Marabaixo no Amapá, segundo 

Piedade Lino Videira é hoje uma manifestação cultural popular afro amapaense, que 

nasceu de diferentes etnias que foram transportadas de suas terras de origem para 

o Brasil. É uma mistura de dança, religiosidade e ancestralidade africana que tem 

orgulho, determinação e resistência. É ainda, um ritual que compõe várias festas 

católicas populares em oito comunidades negras da área metropolitana de Macapá e 

Santana no estado do Amapá.370 Para a autora, o Marabaixo é ainda, 

[...] uma tradição afroamapaense festivo/religiosa que une ciclos geracionais 
num período anual chamado de Ciclo do Marabaixo, que acontece logo 
após os festejos religiosos da Quaresma e Semana Santa dentro da religião 
católica [...] O ritmo da dança é marcado pelas cantigas entoadas pela 
cantadeira e ou cantador que formam um conjunto de versos de nome 
ladrão. O verso ladrão é retirado de improviso, é rimado e tem o intuito de 
satirizar, exaltar, criticar e elogiar pessoas e fatos ocorridos no cotidiano 
local, nacional e mundial. Os instrumentos de percussão que ditam o ritmo 
da dança recebem a denominação de caixa [...].371 

Em relação ao significado do nome Marabaixo, Piedade Lino Videira 

expressa que: 

[...] os depoimentos deixam claro que pouco se sabe a respeito de sua 
origem, muito embora possa lembrar a penosa travessia dos africanos nas 
naus escravistas mar – a baixo, daí havendo a aglutinação entre as silabas 
e originando-se a palavra Marabaixo.372 

Para Alci Jakson Soares da Silva, o Marabaixo: 

[...] tem significado de mar acima mar/abaixo, dando a ideia do movimento 
dos navios negreiros vindos para o Brasil; no caso os escravos vinham nos 
porões abaixo do nível do mar; ou o termo Marabaixo é provavelmente uma 
palavra com escrita variando de região como, marabuto ou marabut, do 
árabe morabit – Saudar os deuses.373 (grifos do autor). 

                                                        
369  SILVA, Alci Jakson Soares da. A Cultura Negra no Amapá: História, Tradição e Políticas Públicas. 

Lê & Arte Editora, 2014. p. 48. 
370  VIDEIRA, 2009. 
371  VIDEIRA, Piedade Lino. O Marabaixo do Amapá: encontro de saberes, histórias e memórias afro-

amapaenses. Revista Palmares. Cultura afro-brasileira. Ano X, edição 08 – novembro de 2014, p. 
19-20. Disponível em: <http://www2.unifap.br/neab/files/2016/03/Revista-PALMARES-2014.pdf>. 
Acesso em: 04 dez. 2015. 

372  VIDEIRA, 2009, p. 99. 
373  SILVA, 2014, p. 85. 
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Tendo como pressuposto que a religiosidade é um fenômeno que está 

presente em todas as sociedades, pois é tida como suporte para convivência, 

entendemos que embora a CRQMP apresente princípios protestantes em sua forma 

de vida, nos hábitos e nos costumes, não podemos desconsiderar seu 

reconhecimento como comunidade quilombola, pois demonstra em sua essência, 

uma herança cultural negra. 

Romilda Maria de Jesus e Cairo Mohamad Katrib, ao tratarem da 

religiosidade e culturas africanas entendem que: 

Valorizar a religiosidade e cultura africanas são imprescindíveis para a 
implementação de novos olhares sobre a nossa prática pedagógica, para a 
construção da identidade do aluno, e para se pensar um espaço escolar 
capaz de lidar com as diferenças e valorizar a riqueza cultural brasileira, 
regional ou local, na qual se insere a escola e sua comunidade [...].374 

As religiões de matrizes africanas fazem parte da formação cultural 

brasileira. Mesmo aqueles que não sejam adeptos, acabam se relacionando de 

alguma forma com as práticas culturais, sociais e simbólicas dessas religiosidades. 

Para Clifford Geertz o conceito de cultura se mostra essencial para a explicação de 

toda a simbologia presente nas manifestações culturais de uma comunidade.375 

Segundo o autor, a cultura seria um sistema de significações dos fenômenos 

culturais, tornando-se responsável por produzir o saber popular. Ou seja, a cultura é 

uma teia carregada de significados que se manifestam em forma de símbolos, 

sinais, rituais, signos e códigos interpretados pelo sujeito a partir do seu referencial 

teórico e de sua vivência cotidiana.376 Assim, na concepção de Clifford Geertz, a 

cultura, 

[...] denota um padrão de significados transmitidos historicamente, 
incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas 
em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, 
perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação 
à vida.377 

                                                        
374  JESUS, Romilda Maria de; KATRIB, Cairo Mohamad. Nós da memória: saberes africanos, 

vivências e (Re) significação identitária. In:_____. RODRIGUES FILHO, Guimes; BERNARDES, 
Vânia Aparecida Martins; NASCIMENTO, João Gabriel do (Org.). Educação para as relações 
étnico-raciais: outras perspectivas para o Brasil. Uberlândia, MG: Gráfica Lops, 2012. p. 414. 
Disponível em: 
<http://www.neab.ufu.br/sites/neab.ufu.br/files/Livro_Especializa%C3%A7%C3%A3o_NEAB_0.pdf
>. Acesso em: 04 jan. 2016. 

375 GEERTZ, 2008. 
376 GEERTZ, 2008. 
377 GEERTZ, 2008, p. 06. 
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Clifford Geertz explica ainda que a religião esta intimamente relacionada à 

construção do saber popular, e, portanto, por meio dessa construção, homens e 

mulheres justificam as suas vivências: quando se executa um samba, ao comer uma 

feijoada, ao receber os cuidados de uma benzedeira, ao tomar um chá de erva 

medicinal, ao usar plantas e objetos como amuletos ou para afastar mal olhado, 

etc.378 Essas e outras práticas, relacionadas diretamente ou não com as religiões, 

fazem parte das nossas tradições e foram influenciadas pelas práticas e costumes 

de diversos povos africanos. E como o modo de vida das populações africanas 

esteve sempre ligado ao sagrado, à maioria dessas práticas possuem simbologias 

relativas ao religioso. 

3.3.1.2 Formas de resistência da memória e cultura negra: a experiência do 

Ministério de Louvor “Asafes do Rei” 

O Ministério de Louvor “Asafes do Rei” é um grupo formado por membros da 

Igreja Presbiteriana que canta vários estilos de música evangélica. Em conversa 

com a líder do grupo, senhora Edinéia de Souza Cyrillo Neriz, carinhosamente 

conhecida como “Néia”379 nos relatou que antes este grupo só trabalhava com o 

estilo comum, isto é, tradicional, mas depois da visita do protestante, maestro 

Marcos Martins Araújo da cidade de São Paulo no ano de 2014, segundo ideia e 

sugestões do mesmo, de como se tratava de um grupo de quilombolas, descendente 

diretamente de escravos, porque que eles não adaptavam suas canções e ritmos a 

realidade e cultura local, tão difundida no Estado do Amapá. 

Assim, a sugestão foi acatada e em 2014 o Ministério de Louvor “Asafes do 

Rei”, com autorização da igreja local, começou a adaptar suas canções e ritmos ao 

Marabaixo e ao Batuque. Desde então, o grupo vem usando as caixas de Marabaixo 

e os Tambores nas celebrações religiosas na igreja ou por onde tem passado. 

Vejamos a figura 22 que mostra algumas de suas apresentações.380 

 

 

                                                        
378  GEERTZ, 2008. 
379  Diário de campo – conversa realizada em 21 de outubro de 2016 no CRQMP. 
380  Para maiores informações e detalhes sobre as origens culturais e influências presentes nas 

músicas executadas na Comunidade do Mel da Pedreira, ver trabalho completo de Marcos José 
Martins Araújo, já citado anteriormente. 
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FIGURA 22: Ministério de Louvor “Asafes do Rei” 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo – 2017. 

Relata Néia que no início, a novidade não foi bem aceita pela comunidade 

protestante, pois algumas pessoas achavam que não era de Deus usar esses 

instrumentos. Entretanto, Néia conta que explicava a essas pessoas - com base nas 

Sagradas Escrituras - de que própria Bíblia Sagrada afirma se deve Louvar a Deus 

com adufes, tambores, pandeiros, atabaques, entre outros, e que acredita que tinha 

sido Deus que havia criado esses instrumentos para o seu louvor e adoração. 

Citava, por exemplo, o Salmo 150 para dar veracidade as suas afirmações. 

Com isso, ao longo desses dois anos (2014-2015), foram convencendo a 

comunidade da importância também de valorizarem suas raízes, ou seja, sua 

identidade negra. Mesmo assim, expressa Néia que ainda existe resistência por 

parte de alguns membros da Igreja Presbiteriana. Em pergunta a líder do grupo 

quanto sua opinião sobre essa situação, a mesma nos respondeu que: 

Olha, eu fico muito triste assim, porque as vezes a gente tá precisando de 
pessoas pra cantar e a gente só tem um que canta [...] a gente fica um 
pouco na mão, tem vários membros e não participam cantando né 
(EDINÉIA DE SOUZA CYRILLO NERIZ). 

Néia, além de líder do grupo, toca violão e é compositora. Relata-nos que 

isso é um dom que Deus que recebeu aos doze anos de idade quando compôs a 

sua primeira canção em ritmo africano. Chegou a ganhar um festival de música com 

a sua primeira canção intitulada “Deus é Amor”. Daí então vem compondo várias 

músicas, chegando a um quantitativo de mais de trezentas canções. 
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Dentre tantas canções, destaque para a música que considera muito 

significativa para sua vida, a canção intitulada “Missão do Quilombo” uma das 

músicas mais cantadas e pedidas em suas apresentações. A seguir letra desta 

canção cantada em ritmo africano com uso dos instrumentos de Caixa de Marabaixo 

e Tambor, que retrata um pouco da nova identidade quilombola: 

MISSÃO DO QUILOMBO 
 

Somos do Quilombo do Mel, do Mel da Pedreira, 

E estamos hoje aqui, pra louvar o Deus Guerreiro 

É nossa missão, falar do amor de Cristo, 

Com muita alegria, louvamos o nosso Deus. 

 

Estamos aqui para louvar o Rei da Glória, 

Com muita alegria, porque nos dá vitória, 

Ele nos pôs nos lábios uma canção, 

Canção de gratidão e nos livrou da escuridão. 

 

Senhor, Senhor, Senhor, Senhor, 

Senhor, Senhor, Meu Salvador! 

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, 

Jesus, Jesus, é a nossa luz. 

Atualmente o grupo conta com a participação de dezoito integrantes sendo 

treze adultos entre homens e mulheres e cinco crianças, pois o grupo também conta 

com a participação dos “Asafes Mirim”, um grupo formado por crianças da CRQMP 

que também que tocam já no ritmo dos adultos, usando os mesmos instrumentos de 

percussão, mas eles só tocam, não cantam ainda. Segundo ainda Néia, eles 

também utilizam outros instrumentos como bateria, guitarra, contrabaixo e violão, 

mas quando é no ritmo do marabaixo, eles usam só os tambores.  Vejamos a figura 

23 que mostra alguns de seus instrumentos: 
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FIGURA 23: Instrumentos utilizados pela Igreja Presbiteriana 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Quando perguntamos aos participantes da pesquisa (pastores) sobre qual é 

o significado ou a simbologia desses instrumentos musicais de matriz afro utilizado 

nos cultos em especial a caixa de marabaixo e o tambor, obtivemos as seguintes 

respostas: 

[...] são instrumentos que agora são consagrados ao trabalho do Senhor [...] 
essa cultura de afro descendente cristão é necessário nós termos esses 
instrumentos [...] antes eram direcionados aos orixás e hoje são 
direcionados, consagrados a Deus. [...] (PARTICIPANTE A – 
REPRESENTANTE DA IGREJA PRESBITERIANA). 
[...] Biblicamente nós sabemos que a Bíblia, ela fala que devemos louvar a 
Deus de todas as formas, inclusive a Bíblia menciona quase todos esses 
instrumentos que os irmãos da Igreja Presbiteriana adotaram como uma 
forma de liturgia de culto [...] a Bíblia, ela nos respalda (PARTICIPANTE B – 
REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Tem uma diferença, o ritmo continua o mesmo o marabaixo, o batuque, mas 
o que diferencia as nossas canções de hoje é que nós colocamos letras que 
são baseadas na Bíblia Sagrada e antigamente era baseada em algum 
santo ou algum espírito tal, fora da Palavra de Deus [...] (PARTICIPANTE C 
– REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO DEUS VIVO E VERDADEIRO). 

Essas afirmações e fotos acima confirmam nossos questionamentos 

levantados no decorrer desta pesquisa, pois observamos que embora os discursos 

dos/as moradores/as da CRQMP neguem essa presença simbólica, afirmando que 

não há nenhuma relação com os orixás, com outras divindades e/ou santos católicos 

e, além disso, que os cultos, a forma e a intencionalidade são diferentes, a nosso 

ver, suas celebrações e/ou manifestações religiosas, de alguma forma, tem conexão 
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com a religiosidade africana, já que os ritos, os símbolos e os instrumentos são os 

mesmos, inclusive a musicalidade.381 

Sendo assim, perguntamos aos participantes da pesquisa, se além dos 

instrumentos de matriz afro utilizados na igreja, a musicalidade e o ritmo também 

seguiam aos padrões de matriz afro, obtivemos as seguintes respostas: 

[...] nós temos as duas, nós temos a música com o ritmo dos instrumentos 
dos tambores também temos violões, temos baixo, temos bateria, temos 
esses instrumentos. Então graças a Deus nós temos pessoas habilitadas a 
tanto um quanto outro [...] (PARTICIPANTE A – REPRESENTANTE DA 
IGREJA PRESBITERIANA). 

A gente usa a tabaqueira, o pandeiro, contrabaixo [...] guitarra, tudo a gente 
usa (PARTICIPANTE C – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DO DEUS 
VIVO E VERDADEIRO). 

Com base nesses relatos, percebemos que é inegável que exista influência 

religiosa e cultural de matriz africana nos cultos da Igreja Presbiteriana e do 

Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro da CRQMP. Parece-nos que nesses 

cultos acontece uma miscigenação de crenças e o sincretismo religioso afro-

protestante exerce uma forte influência na comunidade. Lembramos que a música 

africana e afro-brasileira se encontra imersa no universo da cultura brasileira. Além 

disso, a música africana e afro-brasileira é um elemento também identificador da 

identidade negra. 

Sobre a questão da musicalidade nos cultos protestantes, nas ultimas 

décadas vem mudando e/ou sofrendo alterações, pois por muito tempo não se 

permitia, por exemplo, o uso de palmas, instrumentos como bateria, atabaque, entre 

outros. Podemos dizer que se adotavam estilos musicais totalmente europeus e 

americanos. Entretanto, na atualidade, existe uma variedade de estilos musicais, de 

instrumentos e de ritmos. E nesse espaço, as musicalidades bem como os 

instrumentos de matriz africana e afro-brasileira estão presentes. 

Em pergunta ao Participante C sobre sua opinião quanto o comportamento, 

aceitação e/ou reação da CRQMP ao ver a utilização de instrumentos e 

musicalidade de matriz africana no culto, o entrevistado ressaltou que a comunidade 

em geral, quase aceita, com exceção de alguns poucos que no início criticavam por 

causa do ritmo que era igual ao de marabaixo e tambor, mas com o passar dos 

anos, através de explicação e ensinamentos de que o ritmo vem de Deus, além 

                                                        
381  Diário de campo – 07 de fevereiro de 2016. 
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disso, o cuidado com as letras das canções, baseada sempre na Bíblia Sagrada, a 

CRQMP foi aceitando e hoje adere totalmente a essa releitura cultural. 

O Participante D (representante da AMORQUIMP) relembra que quando 

começaram a adaptar a caixa de marabaixo e o tambor de matriz afro em suas 

manifestações religiosas, tiveram resistência não dentro da comunidade, mas por 

parte da liderança religiosa. Expressa que no início da conversão da CRQMP, a 

igreja local era presidida por pastores tradicionais que vinha de fora e que não 

conheciam a realidade local. 

O Participante D inclusive cita relatos de pastores que criticavam até o 

método de trabalho agrícola afirmando que era ultrapassado ou inapropriado. 

Entretanto, por questões de respeito e obediência aos seus líderes religiosos, os 

moradores não revidavam ou reclamavam de tais observações, mas também não 

concordavam com essas afirmações. Com a consagração de um pastor quilombola 

local, as coisas começaram a mudar, pois entende da importância e de manter a 

identidade negra através do uso da caixa de marabaixo e do tambor como heranças 

culturais da comunidade local. 

Assim, diante dessas questões, em outras, os tópicos seguintes, trazem uma 

abordagem e reflexão quanto ao sincretismo religioso e as comunidades 

quilombolas, bem como esses encontros e desencontros da religiosidade africana e 

afro-brasileira versus religiosidade cristã. 

3.4 SINCRETISMO RELIGIOSO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

Na história tradicional e contemporânea verificamos que a maioria dos 

quilombos brasileiros tem sua base religiosa centrada no sincretismo religioso.382 

Diferente da CRQMP que aparentemente não realiza mais os rituais tradicionais e 

sim, os cultos religiosos evangélicos, resultado de algumas trocas decorrentes de 

um processo sócio-histórico-religioso. 

                                                        
382  Para Leonardo Boff (1982) todas as religiões são sincréticas e o sincretismo não ocorre apenas na 

religião, mas em outros aspectos da cultura. Já Ordep Serra (1995, p. 197-198), discute 
longamente a problemática do sincretismo, analisando, sobretudo a situação na Bahia. Não 
concorda que sincretismo seja apenas mistura e confusão de religiões. Propõe “[...] que se chame 
de ‘sincretismo’, em sentido estrito, a todo processo de estruturação de um campo simbólico-
religioso ‘interculturalmente’ constituído, correlacionando modelos míticos e litúrgicos ou gerando 
novos paradigmas dessa ordem que assinalem expressamente outros [...] de maneira a ordenar 
novo espaço intercultural". 
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Essas trocas culturais nos lembram da discussão do conceito de sincretismo 

de Renato Ortiz quando diz que este se realiza "quando duas tradições são 

colocadas em contato, de tal forma que a tradição dominante fornece o sistema de 

significação, escolhe e ordena os elementos da tradição subdominante".383 

O sincretismo religioso no Brasil é um fenômeno social complexo. Segundo 

Pierre Sanches, o sincretismo religioso “valeu como uma poderosa arma que de 

início os negros habilmente manejaram contra a pressão esmagadora da cultura 

superior dos povos escravizadores”.384 Oneide Bobsin nos lembra de que: 

[...] É indiscutível a influência de quatro séculos de escravidão na economia 
colonial; foram quase 400 anos de opressão cruel sobre os negros 
africanos, mas que não conseguiram aniquilar a identidade de milhões de 
africanos e de seus descendentes porque os seus sistemas religiosos, 
desde os primórdios do Brasil, desempenharam o papel de preservação do 
patrimônio cultural mutilado pela escravidão. Mas as implicações da 
escravidão não se restringem apenas aos negros e negras. Ela tingiu o 
tecido social brasileiro [...].385 

Para analisar o sincretismo religioso brasileiro, nos debruçamos em 

importantes pesquisas para ampliar nossa visão do termo sincretismo, como as de 

Sérgio Figueiredo Ferretti,386 Leonardo Boff,387 Kabengele Munanga,388 entre 

outros/as. Ressaltamos que existe no Brasil uma tendência favorável aos estudos 

sobre o sincretismo.389 Apesar da polêmica e divergências conceituais quanto ao 

conceito de sincretismo religioso, verificamos que este fenômeno está ligado e/ou 

faz parte de muitas culturas e religiões. 

Entretanto, não nos aprofundaremos em uma análise detalhada desse 

termo, até porque este não é o foco principal do objeto de pesquisa, mas somos 

conhecedores de que nos possibilita uma ampliação do campo desse conceito 

fundamental, saindo definitivamente da definição do senso comum sociológico, que 

faz simplesmente do sincretismo, como se fosse uma mistura de duas ou mais 
                                                        
383  ORTIZ, Renato. Do sincretismo à síntese. In:_____. A consciência fragmentada: ensaios de 

cultura popular e religião. São Paulo: Paz e Terra, 1980. p. 102. 
384  SANCHES, Pierre. Percursos de sincretismo no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Verj, 2001. p. 69. 
385  BOBSIN, Oneide. Etiologia das doenças e pluralismo religioso. Estudos Teológicos, São Leopoldo-

RS, v. 43, n° 2, 2003. p. 26-27. Disponível em: 
<http://www3.est.edu.br/publicacoes/estudos_teologicos/vol4302_2003/et2003-2obob.pdf>. 
Acesso em: 12 jan. 2016. 

386  FERRETTI, Sérgio Figueiredo. Repensando o sincretismo. São Paulo: Edusp/FAPEMA, São Luiz - 
MA, 1995. 

387  BOFF, Leonardo. Igreja, Carisma e Poder. Petrópolis: Vozes, 1982. 
388  MUNANGA, Kabengele. Art Africain et syncretisme religieux au Brésil. Dédalo, São Paulo, n. 27, 

1989. p. 99-128. 
389  Entre os quais podemos destacar Túllio Seppilli (1955); Anaíza Vergolino Henry (1987); Roberto 

Motta (1982); Renato Ortiz (1980), entre outros/as. 
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religiões, ou seja, o sincretismo não é uma mistura de "naturezas" substantivas (no 

plano ideativo, organizacional, ou até mesmo sistêmico). O processo de sincretismo 

não acontece somente no campo da religião, mas estende-se também ao campo da 

cultura. 

Em Repensando o Sincretismo, Sergio Figueiredo Ferretti ao se referir ao 

pesquisador Roberto da Matta (1987) expressa que relacionar, sincretizar e conviver 

com estilos diferenciados, faz parte da facilidade e da capacidade de inventar 

relações, criando pontes entre espaços, unindo tendências separadas por diferentes 

tradições, ou seja, “ser todos e não ser ninguém”.390 Segundo ainda Sérgio 

Figueiredo Ferretti, os sincretismos se fazem com base em elementos constitutivos 

preexistentes, de acordo com o contexto histórico.391 

Embora o termo sincretismo não seja muito utilizado em algumas religiões, 

Sérgio Figueiredo Ferretti destaca que na religião católica, principalmente na liturgia, 

“a presença africana nos cânticos, nos instrumentos, nas danças, nas comidas 

sagradas, e que o altar dos santos católicos são englobados como influências 

secundárias pela liturgia afro-brasileira”.392 Para Reginaldo Prandi os negros e 

negras escravizados/as “adotaram as imagens católicas e as cultuaram, mas, na 

verdade, sob as invocações dos santos católicos, adoravam os representantes da 

divina corte africana”.393 

Interessante destacar quanto ao cristianismo brasileiro é que segundo 

Leonardo Boff "o cristianismo é um grandioso sincretismo".394 Entretanto, o autor 

expressa que “a igreja em sua estrutura apresenta tão sincrética como qualquer 

outra expressão religiosa [...] o cristianismo puro não existe, nunca existiu nem pode 

existir”.395 

No Brasil, costuma-se atribuir também o termo sincretismo quase que 

exclusivamente ao catolicismo popular e às religiões afro-brasileiras. Mas em nossos 

estudos, observamos que segundo os/as autores/as pesquisados/as, o sincretismo 

está presente em qualquer religião, seja em tradições africanas e/ou afro-brasileiras, 

no catolicismo primitivo, popular ou atual. 

                                                        
390  FERRETTI, 1995, p. 17. 
391  FERRETTI, 1995, p. 22. 
392  FERRETTI, 1995, p. 50. 
393  PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2000. p. 58. 
394  BOFF, Leonardo. Avaliação teológico-crítica do sincretismo. Revista de Cultura. Vozes, n° 7, 1977. 

p. 53. 
395  BOFF, 1982, p. 150. 
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Roger Bastide ao analisar o sincretismo religioso enfatiza que existem duas 

formas de compreendermos o sincretismo. Primeiro seria do ponto de vista 

“religioso”, o qual busca correspondência entre sistemas diferentes. O outro seria do 

ponto de vista da “magia”, isto é, do mágico, que busca adição de elementos dos 

referidos sistemas.396 

Quanto ao sincretismo afro-brasileiro, este ainda hoje é tema que merece a 

atenção acadêmica, pois há misturas de santos católicos com orixás de matrizes 

africanas. No decorrer dos anos, as religiões afro-brasileiras sofreram múltiplas 

formas de interpretação, apresentando assim, uma diversidade de rituais e de 

formas de transmissão do conhecimento.  Assim, para João Luiz Carneiro,  

As religiões afro-brasileiras expressam a capacidade de uma nação plural, 
depositária de inúmeras etnias e culturas, em aproximar, sincretizar, 
reelaborar e construir possibilidades de religiosidade. Tais possibilidades 
não nasceram de forma pacífica [...] muita dor foi impingida aos negros, 
índios, pobres, iletrados e outros setores marginalizados da sociedade 
brasileira.397 

Para os/as autores/as citados/as anteriormente, o sincretismo foi também 

uma estratégia tanto de sobrevivência, de sabedoria quanto de adaptação que os 

africanos e africanas trouxeram para o Novo Mundo. Ou seja, uma fusão de 

elementos diferentes como forma de resistência a opressão do colonialismo. Para 

Oneide Bobsin, 

[...] Com a marca da diversidade cultural e religiosa desde a África, a 
escravidão a dissolveu acrescentando novos elementos pela incorporação 
de elementos do catolicismo ibérico e de práticas religiosas indígenas. 
Todavia, é esta capacidade de “sincretizar” que plasma as almas dos 
brasileiros [...] Portanto, entre as diversas influências dos negros na 
constituição do Brasil, destacamos a religião [...].398 

Para Olga Gudolle Cacciatore, o sincretismo afro-brasileiro seria uma 

mistura de pensamentos ou opiniões diversas para formar um único, isto é, um 

ecletismo, uma assimilação, uma integração. No caso dos cultos afro-brasileiros, 

seria a assimilação de um orixá, vodun ou divindade bântu a um santo católico, 

formando uma só divindade.399 

                                                        
396  BASTIDE, ROGER. As religiões africanas no Brasil. Vols. 1 e 2. São Paulo: Pioneira, 1971. p. 386. 
397  CARNEIRO, 2014, p. 131. 
398  BOBSIN, 2003, p. 27. 
399  CACCIATORE, Olga Gudolle. Dicionários de cultos afro brasileiros. Rio de Janeiro. Forense 

Universitária, 1988. 
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Enfim, quando analisamos o sincretismo religioso brasileiro, observamos um 

espaço aberto para muitas qualificações e interpretações, ou seja, resultado de um 

processo de domesticação. Lembramo-nos neste momento, do pensamento de 

Roberto Motta quando fala que: 

[...] o sincretismo não representa apenas concessão de escravos a 
senhores ou de senhores a escravos, disfarce de negros amedrontados. Ao 
contrário, possui um aspecto de legítima apropriação dos bens do opressor 
pelo oprimido.400 

Nos estudos de Kabengele Munanga sobre a Arte Africana e o Sincretismo 

no Brasil, percebemos distinções entre pensamentos de pesquisadores/as das 

religiões afro-brasileiras, pois há um grupo que crer no sincretismo entre religiões 

católicas e afro-brasileiras e se apropriam do conceito, e outro grupo que nega e 

repudia o termo sincretismo.401 

Na realidade, esse repúdio de sincretismo religioso nas religiões afro-

brasileiras está muito ligado às formas de opressão, perseguição, discriminação, 

desvalorização e intolerância que a população negra sofreu e vem sofrendo ao longo 

dos séculos. Para Kabengele Munanga, ambos estão equivocados porque partem 

do conceito para a realidade, sem analisar adequadamente o conceito e a 

realidade.402 Já para Sérgio Figueiredo Ferretti, 

O sincretismo ocorre na religião, na filosofia, na ciência, na arte, e pode ser 
de tipos muitos diversificados. Nas religiões afro-brasileiras podemos 
localizar vários tipos, conforme o aspecto que se esteja estudando ou a 
ênfase do estudo. Par evitar mal-entendidos e confusões, é preciso explicar 
exatamente o sentido que se quer dar ao termo que está sendo utilizado.403 

De acordo com Eduardo Hoornaert, existem três sincretismos católicos, ou 

três realizações concretas do cristianismo dentro da cultura brasileira: o catolicismo 

guerreiro, patriarcal e popular, onde os dois primeiros pertenceriam ao mundo dos 

portugueses. Já o último pertenceria ao mundo dos índios, africanos e de seus 

                                                        
400  MOTTA, Roberto. Bandeira de Alairá: a festa de Shangô - São Jorge e problemas do sincretismo, 

1982. In:____. MOURA, Carlos Eugenio Marcondes de (org.) Bandeira de Alairá: Outros Escritos 
sobre a Religião dos Orixás. São Paulo, Nobel, 1982. p. 7. 

401  Esta discussão difundiu-se principalmente após a realização da II Conferência Mundial da 
Tradição dos Orixás e Cultura que aconteceu em 1983 no Estado da Bahia/Brasil. A partir desta 
conferência, segundo Sergio Ferretti em palestra proferida em 07/06/2001, em Recife, no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco/Brasil 
afirmou que “alguns líderes das religiões afro-brasileiras passaram, a condenar o sincretismo afro-
católico, afirmando não ser hoje mais necessário disfarçar as crenças africanas por traz de uma 
máscara católica colonial”. 

402  MUNANGA, 1989. 
403  FERRETTI, 1995, p. 91. 
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descendentes.404 Assim, somos resultados de uma mistura de tantas expressões e 

manifestações religiosas que formam o universo religioso brasileiro. 

Nas palavras de Eduardo Hoornaert: 

Herdamos, pois, do passado uma igreja ideologicamente marcada por uma 
imagem errada da evangelização: ela aparece como obra de gente branca, 
bem educada e formada, de classe privilegiada, sobre gente negra, morena 
e mestiça, pobre, ignorante e atrasada. Séculos de colonialismo formaram 
esta imagem que não corresponde de maneira nenhuma ao que nos 
ensinam os primeiros documentos da história cristã.405 

A propósito dessas afirmações, observamos que as dificuldades em 

desenvolver políticas públicas, ações, projetos relacionados à cultura e religiosidade 

africana, afro-brasileira e afro-ameríndia passam tanto pelos preconceitos raciais e 

sociais enraizados, quanto também pela visão negativa de alguns/mas religiosos/as 

em relação a essas atividades. Isso nos faz recordar os estudos de Ricardo Mariano 

que diz que 

[...] há muito tempo os rituais, as crenças, os deuses e guias dos cultos afro-
brasileiros e espíritas são percebidos e classificados como demoníacos 
pelos evangélicos e até por alguns expoentes da Igreja Católica.406 

Segundo as pesquisas de Ana Lucia Eduardo Farah Valente, na época da 

escravidão, por ocasião da conversão, além do batismo compulsório, os negros e 

negras eram orientados/as a servirem através da catequese para fortalecimento da 

fé católica,407 ou seja, os negros e negras passavam por uma doutrinação sutil e 

minuciosa. A autora ainda explica que por existir uma crença de que o povo negro 

possuía uma incapacidade intelectual, a linguagem utilizada na catequese do povo 

negro e indígena era semelhante ao desenvolvido com crianças e ainda com base 

em um sistema de perguntas e respostas para memorização da aprendizagem,408 

onde os conceitos de “pecado, inferno e diabo” eram muitos frequentes. 

Jaime Sodré, ao abordar sobre os estudos de Ana Lucia Eduardo Farah 

Valente, acrescenta que “tal lição – devidamente memorizada – era elemento eficaz 

                                                        
404  HOORNAERT, Eduardo. Formação do catolicismo brasileiro. Petrópolis, Vozes, 1991. p. 30. 
405  HOORNAERT, Eduardo. A igreja no Brasil - Colônia [1550-1800]. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 

88. 
406  MARIANO, Ricardo. Neopentecostalismo: os pentecostais estão mudando. São Paulo, 1995. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia) - FFLCH/USP, 1995. p. 98. 
407  VALENTE, Ana Lucia Eduardo Farah. O negro e a Igreja Católica: o espaço concedido, um espaço 

reivindicado. Campo Grande, CECITEC, 1994. p. 39. 
408  VALENTE, 1994, p. 40-41. 
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na destruição da base psicológica dos escravos”.409 O autor ainda enfatiza que 

esses conceitos (pecado, inferno, diabo), foram termos que o povo negro só veio a 

conhecer com o seu contato com o colonizador. 

É interessante observar que a materialização e/ou composição visual do 

conceito de “diabo” em inúmeras civilizações e principalmente entre os cristãos, era 

e ainda é, que o diabo é um ser negro. O próprio Concílio de Trento enfatizou o 

diabo, descrevendo-o como um ser de cor negra. Isso contribuiu de forma 

devastadora para que a imagem do negro e da negra fosse associada a algo 

negativo, ruim, obscuro, tornando-se na maioria dos casos, uma representação 

social racista e discriminatória. 

Essas questões ora levantadas nos demonstram que a construção de uma 

imagem negativa do negro e da negra tem marcas históricas profundas. Marcas 

essas que se consolidaram principalmente pelo contato dos europeus com o 

continente africano, pois segundo Jaime Sodré: 

Exorcizar demônios e perseguir as práticas religiosas dos negros, 
diabolizando-as, eram formas utilizadas pelos europeus para aplicarem 
seus modelos de dominação política e ideológica sobre as categorias sócias 
subalternas. Como saldo dessas posturas, que sobreviveram para a 
posteridade, têm-se muitas ações repressivas que penetraram a República 
e seguiram avante, construindo bases sólidas para os estereótipos e 
preconceitos alimentadores das representações negativas. O fenômeno da 
“diabolização” instala-se e progride, ganhando representações e 
fundamentando o sendo comum.410 

Embora o campo protestante brasileiro seja caracterizado por uma grande 

heterogeneidade entre suas denominações religiosas, observamos que em geral, 

que há um movimento de oposição e negação as práticas religiosas de matrizes 

africanas e afro-brasileiras. Já afirmava Javier Alejandro Lifchitzs dizendo que: 

O conflito de religiões afro-brasileiras e neopentecostais alcançou, em 
algumas regiões do país, tal grau de intensidade que alguns autores 
chegam a falar em “batalha espiritual”, “guerra religiosa popular urbana” ou 
ofensiva pentecostal, assumindo diferentes variantes que iriam da recusa 
ritual até ataque contra terreiros.411 

Adelmir Fiabani afirma que “em diferentes graus, o racismo e o preconceito 

sempre existiram na sociedade brasileira. O movimento negro nacional sempre lutou 

                                                        
409  SODRÉ, Jaime. Da diabolização à divinização: a criação do senso comum. Salvador: EDUFBA, 

2010. p. 15. 
410  SODRÉ, 2010, p. 42-43. 
411  LIFSCHITZ, Javier Alejandro. Comunidades tradicionais e neocomunidades. Rio de Janeiro: 
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contra estas práticas”.412 Afinal, como afirma Hendrix Alessandro Anzorena Silveira 

“[...] o colonialismo e o sistema escravista são produtos diretos do pensamento 

moderno e do eurocentrismo”.413 

Marilu Márcia Campelo ao publicar seu relatório de pesquisa desenvolvido 

no período de 2004 a 2005 em cinco regiões do Brasil percebeu que 

[...] a cultura e a religiosidade afro-brasileira ainda são tratadas pela mídia 
de forma carregada de imagens preconceituosas e estereótipos negativos 
pela sociedade mais ampla [...] Essas imagens levam os jovens negros a 
rejeitar os valores culturais afro-brasileiros [...] como sendo negativos e 
irrelevantes na construção de sua identidade. Ainda se repetem 
estereótipos onde as imagens de homens e mulheres negras são 
consideradas exóticas e quase sempre descoladas de uma realidade [...].414 

Não há como negar que a nação brasileira é uma nação mestiça e sincrética 

em suas práticas religiosas. Assim, concordamos com Gilberto Freyre quando afirma 

que “todo brasileiro, mesmo o mais claro e louro, traz consigo, em sua alma, quando 

não no corpo também […] a sombra, ou ao menos a marca de nascença do índio ou 

do negro”.415 

3.4.1 Religiosidade africana e afro-brasileira versus religiosidade cristã: encontros e 

desencontros 

Compreender a relação entre religiosidade africana, afro-brasileira, afro-

ameríndia e religiosidade cristã, significa imergir num sistema complexo de crenças, 

manifestações culturais e religiosas distintas e costumes diversos. 

A propósito do cristianismo, Irene Dias de Oliveira destaca que “o 

cristianismo desde sempre teve que conviver e se relacionar com povos, marcados 

por culturas e experiências religiosas diferentes e variadas”, além disso, ressalta a 

autora que o cristianismo “[...] ao longo dos séculos tem se autocompreendido como 
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uma religião universal, cujos valores, crenças, normas seriam válidas para todos os 

povos e culturas”.416 Entretanto, ao longo dos séculos, o cristianismo como uma das 

dimensões da cultura ocidental, assim como outras religiões, também vem 

demonstrando que não está imune a outras manifestações religiosas e/ou culturais. 

Quanto à definição de religião afro-brasileira, Hendrix Alessandro Anzorena 

Silveira afirma que, 

Religião afro-brasileira é o termo mais utilizado pelos estudiosos como um 
designativo geral para as expressões religioso-culturais africanas no Brasil 
[...] As religiões afro-brasileiras propriamente ditas seriam aquelas que têm 
grande influência das tradições africanas, mas que no processo diaspórico 
se amalgamaram com outras tradições religiosas (sobretudo com a indígena 
e com o catolicismo) gerando uma outra expressão religiosa como a 
umbanda, o catimbó, o babaçuê, a jurema, etc. [...].417 

De acordo com prefácio do livro Religiões afro-brasileiras: uma construção 

teológica de Joao Luiz Carneiro, Reginaldo Prandi enfatiza que “as religiões afro-

brasileiras são religiões rituais, pouco afeitas à reflexão sistemática sobre si 

mesmas, baseadas fortemente na mitologia e sua representação ritualística”.418 

Além disso, as religiões afro-brasileiras estão muito ligadas a tradição oral, pois a 

oralidade se constitui como um elemento fundamental nas tradições afro. 

Segundo Volney J. Berkenbrock, em seus estudos sobre religião africana, 

nos afirma que as características destas religiões apresentam os seguintes 

aspectos: 

a) A religião diz respeito mais à sociedade que ao individuo [...] Ela é a 
origem de sentido para a ordem como um todo. b) A fé num ser supremo 
(Deus), que é caracterizado de formas muito diversas [...]. c) A crença numa 
existência após a morte- seja lá esta entendida como for – e, ligado a isto, o 
culto aos mortos são também patrimônio comum das religiões africanas [...]; 
d) Outra característica comum das religiões africanas é a crença na 
existência de espíritos. Estes são entendidos como seres ou forças 
intermediárias entre o ser superior e as pessoas [...] Estes não são 
entendidos basicamente como sendo bons ou maus [...].419 

Sobre as religiões no mundo, os países com mais religiosos/as de acordo 

com uma pesquisa feita pela empresa WIN/Gallup Internacional em 2015 com 64 mil 

                                                        
416 OLIVEIRA, 2015, p. 69. 
417 SILVEIRA, 2014, p. 58-59. 
418 CARNEIRO, João Luiz. Religiões afro-brasileiras: uma construção teológica. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2014, p. 11. 
419 BERKENBROCK, Volney J. A experiência dos Orixás: um estudo sobre a experiência religiosa no 
candomblé. Petrópolis, Vozes, 1999, p. 63-64. 
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pessoas em 65 países revelou que o Brasil está em 23° lugar com 79% e ocupa o 

quarto lugar na América Latina.420 

Em se tratando de religião421 em nosso país, observamos que os dados 

estatísticos apresentados pelo último Censo do IBGE em 2010, demonstram que 

92% da população brasileira se declarou adepto a algum tipo de religião. Ao 

analisarmos esses dados, por ocasião de nossa pesquisa de mestrado no estado do 

Amapá, verificamos que esses dados demonstram que a questão religiosa no Brasil 

é muito complexa, devido à sociedade ter a sua disposição uma fantástica 

multiplicidade de crenças e práticas religiosas”.422 

O Censo 2010 revelou que 86,8% da população brasileira se declararam 

cristãos e que menos de 1% se declararam de religiões de matrizes africanas.423 

Acreditamos que esse universo não condiz com a realidade, pois esses dados não 

expressam a quantidade de pessoas dessas religiões, bem como de outras religiões, 

que frequentam as comunidades de matriz afro. 

Assim, entender essa relação sincrética requer uma apurada sensibilidade 

para compreender, sob uma perspectiva mítica e ao mesmo tempo sociológica, 

como os brasileiros e brasileiras lidam com sua espiritualidade/religiosidade. 

Entendemos que esse número não muito expressivo de declarantes de religiões de 

matrizes africanas e afro-brasileiras seja resultado de circunstâncias históricas nas 

quais estas religiões se encontraram e/ou se encontram e devido também ao 

sincretismo religioso, que serve como camuflagem de identidade religiosa devido às 

perseguições, ao racismo e a intolerância religiosa em nosso país. 

                                                        
420  BBC Brasil. Os países mais e menos religiosos do planeta. 14 de abril de 2015. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150414_religiao_gallup_cc>. Acesso em: 08 
jan. 2016. 

421  Não temos a intenção de fazer uma longa discussão sobre o conceito de religião neste trabalho. 
Entretanto, destacamos o pensamento de Eliade (2001), quando expressa que religião é um 
sistema infinitamente complexo, que pode ser apontado como uma referência primordial. 
Conforme o autor, a religião é o sistema de mundo das sociedades tradicionais, ao mesmo tempo, 
autônoma em relação à sociedade. 

422  CUSTÓDIO, Elivaldo Serrão. Políticas públicas e direito ambiental cultural: as religiões de matrizes 
africanas no currículo escolar no Amapá, 2014, 198f. Dissertação (Mestrado em Direito Ambiental 
e Políticas Públicas) - Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. p. 76. 

423  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico 2010. 
Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficien
cia/tab1_4.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2012. 
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3.4.2 Outras formas de manifestações religiosas protestante na CRQMP: a presença 

da Igreja Assembleia de Deus e do Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro 

3.4.2.1 A Igreja Assembleia de Deus 

É pertinente ressaltarmos que na pesquisa de campo in loco424, constatamos 

que no mês de dezembro de 2014 também foi inaugurado uma casa de oração da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santana, do Ministério Missão com 

aproximadamente vinte pessoas entre membros e congregados. Durante mais de 

quarenta anos os/as moradores/as da CRQMP não permitiam a entrada de outra 

instituição religiosa na comunidade. A igreja está temporariamente instalada em um 

espaço cedido pela Associação de Moradores da CRQMP. 

Segundo relatos de nosso entrevistado (Participante B), alguns/mas 

moradores/as do quilombo (que se converteram através da Igreja Assembleia de 

Deus) que estavam provisoriamente morando na zona urbana de Macapá, ao 

retornarem ao quilombo, se mobilizaram para providenciar um espaço religioso e/ou 

uma igreja para dar continuidade à celebração dos cultos. Essa mobilização chegou 

a Convenção Estadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do 

Amapá (CEMEADAP)425 que diante dos fatos, consagrou o primeiro pastor 

quilombola convencional, para dar início aos trabalhos religiosos na CRQMP. 

Assim, no dia 26 de dezembro de 2014, realizou-se o primeiro culto 

evangelístico nas dependências do prédio cedido pela AMORQUIMP com a 

presença de moradores/as da comunidade e visitantes de outras localidades. Por 

ocasião do evento, o espaço reuniu aproximadamente duzentas pessoas vindas de 

várias localidades.426 

Para título de informação, o entrevistado (Participante B) é pastor quilombola 

e filho de Manoel Alexandre Ramos de Souza, já citado anteriormente. Quando 

perguntamos ao Participante B sobre a trajetória de implantação da Igreja 

Assembleia de Deus no quilombo, o mesmo respondeu que: 

                                                        
424  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
425  A CEMEADAP completou no ano de 2016 cinquenta e dois (52) anos de existência no Estado do 

Amapá. Tem em sua faixa eclesiástica mais de 140 campos eclesiásticos com suas sedes e 
congregações. Atualmente a CEMEADAP compõem em seu quadro geral, mais de quinhentos e 
setenta e dois (572) ministros entre pastores, evangelistas e missionários.  

426  Diário de campo – 19 de dezembro de 2015. 
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O surgimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui dentro tivemos 
de princípio um acerta dificuldade por a comunidade já ter uma igreja, igreja 
presbiteriana [...] E a necessidade de nós abrirmos uma igreja Assembleia 
de Deus aqui foi nós termos alguns irmãos que congregavam lá na Igreja 
Presbiteriana e eles fizeram a solicitação, nos procuravam pra que nós 
pudéssemos abrir uma igreja evangélica aqui [...] (PARTICIPANTE B – 
REPRESENTANTE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Assim com o apoio e autorização da CEMEADAP, iniciou-se o trabalho na 

comunidade contando com aproximadamente vinte e seis pessoas integrantes que 

são chamadas por eles de “membros”. Depois de aproximadamente dois anos de 

trabalho, atualmente a comunidade assembleiana conta com setenta e cinco 

pessoas entre adultos e crianças. Contou-nos o Participante B que o prédio onde 

funciona a igreja, era o centro comunitário da CRQMP, um local que estava 

abandonado, não tinha paredes nem piso e que servia como depósito de adubo para 

subsidiar na agricultura familiar local. Por decisão do grupo, o pastor da igreja 

procurou a liderança da CRQMP pedindo liberação para usar o espaço. Assim, com 

a cessão, a igreja começou a reforma do local e usar temporariamente até conseguir 

seu espaço próprio. Informa o Participante B que o prédio próprio da igreja está 

sendo construído nas proximidades, das quarenta e duas casas habitacionais dos 

moradores locais. Vejamos a figura 24 que mostra os espaços da igreja no início dos 

trabalhos. Fotos tiradas na visita in loco em 19 de dezembro de 2015: 

FIGURA 24: Imagens do prédio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – 
interior/exterior 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo – 2015. 
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Atualmente a igreja está com um espaço mais confortável, equipada com 

instrumentos musicais e som, além de placa de identificação. Vejamos a figura 25 

que mostra as fotos tiradas em nossa visita in loco em outubro de 2016:427 

FIGURA 25: Imagens atuais do prédio da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus – interior/exterior 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo – 2016. 

Sobre as dificuldades encontradas para iniciar os trabalhos na comunidade, 

o Participante B respondeu que: 

Nós tivemos assim, primeiramente foi um choque muito grande, mesmo 
sendo, por exemplo, uma comunidade evangélica, há uma doutrina 
diferente [...] então a nossa maior dificuldade mesmo na instalação da igreja 
foi à questão financeira [...] (PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE DA 
IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Verificamos que apesar de haver uma diferença significativa entre os 

segmentos religiosos presentes no local, como a liturgia e forma de culto da Igreja 

Presbiteriana (tradição protestante vinculada à figura de João Calvino) e Assembleia 

de Deus (tradição ligada ao pentecostalismo de Gunnar Vingren e Daniel Berg), as 

duas congregações aparentemente tem uma relação amigável, colaborativa e 

significativa nos trabalhos evangélicos na região. 

Dentre as atividades, o pastor também destaca que realizam um trabalho 

social com doação de cestas básicas para famílias mais carentes, além de 

contribuírem com uma quantia em dinheiro mensal para ajudar nas missões 

evangelísticas da Convenção Estadual (Projeto convencional transcultural de 

missões internacionais – Projeto China). 

                                                        
427  Diário de campo – 06 de outubro de 2016. 



184 

Quando questionamos sobre quais atividades religiosas locais eram 

desenvolvidas pela comunidade assembleiana, o Participante B respondeu que no 

momento eles têm dois como prioridade “[...] um trabalho evangelista que é uma 

prioridade na igreja [...] a questão do evangelismo e também a outra atividade tem 

sido importante a questão da construção [...]”. 

O Participante B, também faz questão de destacar e falar sobre os trabalhos 

religiosos da Igreja Presbiteriana na CRQMP. Evidencia que a Igreja Presbiteriana 

tem um trabalho extraordinário, pois foram criativos, ousados e os pioneiros na 

adaptação da cultura negra como o batuque e o marabaixo. Lembra-nos o 

Participante B que hoje a relação (Igreja Presbiteriana e Igreja Assembleia de Deus) 

está cada vez mais alicerçada, onde não há nenhuma barreira, nem impedimento 

nesse relacionamento cristão. 

Questionamos ao Participante B sobre a possibilidade da Igreja Assembleia 

de Deus também utilizar os instrumentos de matriz afros em seus cultos, já que a 

denominada está alicerçada em uma base doutrinária rígida e contrárias às religiões 

de matriz afro. O mesmo respondeu que: 

Nós estamos em um processo de adaptação, começando inclusive nós 
temos alguns irmãos que era da Igreja Presbiteriana e nós temos pelo 
menos até quatro pessoas que compõem esse grupo de louvor que cantam, 
que tocam [...] Então não há nenhuma dificuldade de nós adaptarmos isso 
dentro da igreja inclusive há um projeto já da nossa parte pra nós montamos 
um grupo [...] (PARTICIPANTE B – REPRESENTANTE DA IGREJA 
ASSEMBLEIA DE DEUS). 

Para o Participante B, esse projeto está sendo bem aceito pela comunidade 

assembleia, inclusive com aprovação de seu pastor presidente regional, o qual 

através do Departamento de Missões da Igreja está analisando uma proposta de 

ampliação, estendendo essa adaptação religiosa (matriz afro com matriz 

pentecostal) com objetivo de propagação do evangelho dentro de outras áreas 

quilombolas. Ressalta o entrevistado B que não estão ali pra mudar ou transformar a 

cultura, mas para fazer uma adaptação, onde o objetivo final é a propagação da 

religiosidade pentecostal. 

3.4.2.2 O Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro 

Em visita in loco no mês de outubro de 2016, também pudemos conhecer o 

Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro, uma ramificação da Igreja Presbiteriana. 
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Segundo nossa entrevista com o Participante C (Pastor presidente e fundador da 

igreja), o Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro surgiu devido um série de fatores de 

ordens teológicas e litúrgicas das quais não concordava na Igreja Presbiteriana.428 

Para o nosso entrevistado (Participante C), desde o seu nascimento, já 

pertencia a Igreja Presbiteriana, porque seus pais eram presbiterianos. Lembra-nos 

que na Igreja Presbiteriana era diácono, mas também era instrumentista, 

contrabaixista e integrante do ministério de louvor da igreja. Entretanto, afirma que 

seu coração nunca foi plenamente feliz naquele lugar porque não concordava com 

algumas questões doutrinárias e liturgia de culto, pois na sua concepção, os 

presbiterianos não gostam de glorificar a Deus em voz alta, não dão tanta 

importância e/ou valor na busca do Espirito Santo. 

Nesse sentido, o Participante C, foi sentindo-se insatisfeito e muitas vezes 

quando o Espirito Santo de Deus o revelava e ele repassa a visão aos pastores da 

igreja, os mesmos não acreditavam. Ressalta nosso entrevistado que também havia 

muito silêncio no decorrer dos cultos, o que fazia com que o mesmo não 

conseguisse se adaptar pelo fato de se sentir e gostar do modo mais pentecostal. 

Em consequência desses e outros fatores de cunho pessoal, decidiu em 

2012 afastar-se da Igreja Presbiteriana e fundar um ministério próprio onde pudesse 

desenvolver e colocar em prática seus ideais. Além disso, o Participante C relata 

que sempre Deus lhe colocou como cabeça e não como calda, em outras palavras, 

como uma pessoa capacitada e apta a liderar. Por isso, no dia 8 de abril de 2012, 

decidiu juntamente com sua família (pai, mãe e alguns irmãos biológicos) a realizar 

na residência de seus pais, cultos e orações. 

Atualmente, o Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro continua desenvolvendo 

suas atividade religiosas na residência de seus pais contando com onze membros. 

Nesse local, os participantes têm feito arrecadação financeira e trabalhos coletivos 

para ampliação de um espaço na varanda da casa do patriarca da família para 

melhor atender e comportar todos aqueles que vão até li para participar das 

celebrações. O atual espaço não dispõe de assentos adequando, bem como de 

instrumentos ou equipamentos de som. Normalmente são utilizados as cadeiras e 

bancos da residência da família e uma caixa de som com microfone. 

                                                        
428  Diário de campo – 21 de outubro de 2016. 
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Em relação ao crescimento do ministério local, conta-nos o Participante C 

que eles têm dificuldades em conseguir mais membros para seu ministério devido a 

CRQMP ser uma comunidade totalmente evangélica. Expressa que seria como 

“pescar no aquário dos outros”, por isso justifica que o crescimento está sendo de 

forma muito lento. 

Relata ainda que o trabalho de evangelização, na maioria das vezes, se dá 

em torno daquele que estão afastados da igreja ou que são de outras comunidades 

religiosas. Devido essa situação, estão planejando expandir os trabalhos 

evangelísticos, com abertura de pontos de pregação na cidade de Macapá e regiões 

em torno da CRQMP. Vejamos a figura 26 que mostra a seta indicando a direção do 

ministério bem como seu espaço físico do Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro: 

FIGURA 26: Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Sobre os cultos da igreja, o Participante C descreve que os mesmos são 

realizados semanalmente (quarta e sexta-feira), sendo que nos intervalos de 

segunda, terça e quinta-feira, desenvolvem os trabalhos de ensaios musicais. 

Nesses momentos, relata o Participante C que procuram na oportunidade, incentivar 

os novos convertidos quanto à doutrina e a permanência nos caminhos do Senhor. 

Além disso, também o pastor ministra aulas de violão. No domingo, pela manhã (das 

8h às 10h) e pela noite (das 19h às 21h) realizam cultos de pregação e ministração 

da Palavra de Deus. 

Quanto às doutrinas, liturgia e simbologias do Mistério do Deus Vivo e 

Verdadeiro, o Participante C, esclarece que é um Ministério Pentecostal que acredita 
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na Bíblia Sagrada e no Espírito Santo. Segundo suas palavras, “agente procura 

realmente acreditar num Deus que é vivo e verdadeiro e a gente não se envergonha 

de dizer a quem servimos”. Ressalta ainda que seu ministério tem o mesmo estilo da 

Igreja Assembleia de Deus local, pois a liturgia dos cultos é semelhante, acreditando 

no Espírito Santo, buscam a sua presença, bem como dons espirituais e 

aperfeiçoamento e conhecimento da Palavra de Deus. 

Observamos ainda no discurso do Participante C que o estudo da Palavra de 

Deus é prioritário para toda a congregação, onde não se tem espaço para outros 

livros, revistas e/ou literaturas. Além disso, a busca no batismo com o Espírito Santo 

é muito praticando pelos membros, pois a liderança acredita que é somente através 

de uma vida cheia do Espirito Santo é que eles conseguirão expandir seu ministério 

e alcançar outras vidas. 
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4 EDUCAÇÃO E O RECONHECIMENTO DAS DIFERENÇAS 

Neste capítulo 4, pretendemos abordar a relação educação e o 

reconhecimento das diferenças. Para Charles Taylor, o reconhecimento é o tema 

central da política moderna, isto é, nossa identidade está moldada pelo 

reconhecimento ou ausência desse reconhecimento.429 

A questão do reconhecimento das diferenças faz parte da pauta de 

discussões e políticas na atualidade. São ações que tem permitido combater as 

formas de homogeneização e fundamentalismo apresentados na sociedade. Na 

educação, por exemplo, nos últimos anos, a discussão sobre as diferenças culturais 

e religiosas nas práticas pedagógicas vem se afirmando cada vez mais. No entanto, 

a grande questão fundamental é como combinar diferença e igualdade de forma 

harmoniosa em um país onde a discriminação, o racismo e a intolerância religiosa 

estão muito presentes? 

Um trecho bastante conhecido sobre a questão da diferença/igualdade é de 

Boaventura de Sousa Santos quando expressa que: 

Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o 
direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. As 
pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas suas diferenças. Ou 
seja, querem participar, mas querem também que suas diferenças sejam 
reconhecidas e respeitadas.430 

Sobre ainda à questão das diferenças, nos reportamos ao pensamento de 

Tomaz Tadeu da Silva que propõe uma distinção entre diversidade e diferença, pois 

segundo o autor, 

Em geral, utiliza-se o termo [diversidade] para advogar uma política de 
tolerância e respeito entre as diferentes culturas. Ele tem, entretanto, pouca 
relevância teórica, sobretudo por seu evidente essencialismo cultural, 
trazendo implícita a ideia de que a diversidade está dada, que ela preexiste 
aos processos sociais pelos quais - numa outra perspectiva - ela foi, antes 
de qualquer outra coisa, criada. Prefere-se, neste sentido, o conceito de 
“diferença”, por enfatizar o processo social de produção da diferença e da 

                                                        
429  TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 2000. 
430  SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In:_____. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 458. Disponível em: 
<http://faa.edu.br/portal/PDF/livros_eletronicos/multidisciplinar/cidadania/reconhecer_para_libertar.
p>. Acesso em: 13 nov. 2015. 
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identidade, em suas conexões, sobretudo com relações de poder e 
autoridade.431 

No que concerne à análise das diferenças na perspectiva da educação é 

oportuno lembrar que de acordo com as Diretrizes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s), a sociedade brasileira é constituída por diferentes etnias, 

devendo-se, por isso mesmo, respeitar os diferentes grupos, culturas e religiões que 

a constituem, combatendo o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa. 

Neste sentido, o grande desafio da escola é “[...] investir na superação da 

discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural 

[...] valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade”.432 

Portanto, para os PCN’s a escola deve ser local de diálogo, aprendizado, 

convivência e respeito às diferentes formas de expressão cultural. 

E falar de respeito às diferenças e qualquer outra forma de discriminação, 

nos lembramos das palavras de Aldo Natale Terrin em Antropologia e horizontes do 

sagrado: culturas e religiões, que diz que ser tolerante não significa somente 

reconhecer o outro, anular sua própria identidade e/ou aceitar as regras ditadas pelo 

outro, mas aceitar e reconhecer o outro em suas diferenças, isto é, entender que 

reconhecer o outro, suas diferenças tem a ver com uma postura de acolhimento e 

aceitação.433 

Antes de adentrarmos na questão educacional e sua relação com o 

reconhecimento das diferenças, vamos refletir e discutir um pouco sobre o processo 

histórico das lutas e conquistas da população negra brasileira quanto à questão 

educacional. 

4.1 A LEI 10.639/2003 COMO FRUTO DE LUTA PARA A EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS DA POPULAÇÃO NEGRA NO BRASIL 

A discussão sobre a questão racial no Brasil não é algo reservado e de 

interesse somente de pessoas ligadas ao grupo e/ou ao Movimento Negro. Trata-se 

                                                        
431  SILVA, Tomaz Tadeu da. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2000. p. 44-45. 
432  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de educação fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: apresentação dos Temas Transversais. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 32. 
433  TERRIN, Aldo Natale. Antropologia e horizontes do sagrado: culturas e religiões. São Paulo: 

Paulus, 2004. 
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de uma questão nacional, pois envolve toda a sociedade negra e branca ao mesmo 

tempo. Neste sentido, este assunto é de suma importância para a sociedade 

brasileira, pois é necessário criar ou buscar mecanismos baseados em ações, 

práticas e estratégias para a superação do racismo, da discriminação e da 

desigualdade racial. 

Para Eliane dos Santos Cavalleiro “[...] o silêncio que atravessa os conflitos 

étnicos na sociedade é o mesmo que sustenta o preconceito e a discriminação no 

interior da escola”.434 Sendo assim, não podemos só reconhecer e detectar a 

existência do racismo, mas combatê-lo no âmbito de toda a sociedade. 

A LDBEN n° 9.394/1996, ratificando o artigo 26, parágrafo 4º da CF de 1988, 

que define a educação como um direito social, determina que “o ensino da história 

do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do 

povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”.435 

Por sua vez, o MEC laborou para a educação básica, os PCN’s que 

trouxeram uma importante conquista: a inclusão da Pluralidade Cultural como um 

dos Temas Transversais. Cabe ressaltar que os Temas Transversais dos PCN’s são: 

Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação sexual.436 

Entretanto, o Movimento Negro Brasileiro em parceria com outras lideranças 

governamentais e não governamentais, compreenderem que os PCN’s traziam em 

seu conjunto, muitas lacunas. Neste sentido, se mobilizaram em prol de políticas 

públicas mais concretas e específicas de combate à discriminação, ao racismo e a 

intolerância. 

Assim, anos depois, foi sancionada a Lei nº. 10.639/2003 que altera a Lei nº 

9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da rede de ensino, obrigatoriedade da temática história e cultura 

afro-brasileira.437 

A Lei nº 10.639/2003 aponta para a necessidade de práticas educativas que 

orientem a formulação de ações e/ou projetos que visem à valorização da história e 
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435  BRASIL, 1988. 
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dos povos indígenas. 



192 

da cultura africana e afro-brasileira, em especial uma educação voltada para as 

relações étnico-raciais. 

Assim, tanto a Lei nº 10.639/2003, bem como suas regulamentações 

(resoluções, pareceres, diretrizes curriculares, etc.) forma uma política educacional 

de Estado, que possibilita, pelo menos em tese, uma educação de direitos. É 

pertinente ainda afirmar que tanto Lei nº 10.639/2003 como suas regulamentações 

se inserem num conjunto de políticas públicas de ações afirmativas voltadas à 

promoção da igualdade racial. 

Em termos de regulamentação, a Lei 10.639/2003, teve a sua efetivação 

através da Resolução n° 1 de 17 de junho de 2004 do CNE que institui as DCN para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da referida resolução 

encontramos que: 

§ 1º. A educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação 
e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores 
que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os 
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 
consolidação da democracia brasileira. § 2º O Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização 
da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia 
de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da 
nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.438 

Além disso, de acordo com as DNC, temos a possibilidade de desmistificar a 

ideológica da igualdade racial, bem como viabilizar a valorização da pluralidade 

étnico-racial na educação brasileira. Sobre essa questão, Vera Maria Candau nos 

recorda que toda vez que “a humanidade pretendeu promover a pureza cultural e 

étnica, as consequências foram trágicas: genocídio, holocausto, eliminação e 

negação do outro”, além disso, Vera Maria Candau destaca que as relações 

culturais “não são relações idílicas, não são relações românticas; estão construídas 

na história e, portanto, estão atravessadas por questões de poder, por relações 

fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e discriminação [...]”.439 
                                                        
438  BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n° 1 de 17/06/2004. 

Institui Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o 
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2015. 

439  CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre 
igualdade e diferenças. In:_____. Revista Brasileira de Educação, PUCRJ, v. 13, n° 37, jan./abr., 
p. 45-56, PUCRJ, 2008. p. 51. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n37/05.pdf>. 
Acesso em: 08 jun. 2016. 
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É interessante lembrar que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),440 

que publicou uma versão preliminar no dia 16 de setembro de 2015, ao tratar do 

componente curricular História, expressa que esse componente tem por objetivo 

“viabilizar a compreensão e a problematização dos valores, dos saberes e dos 

fazeres de pessoas, em variadas espacialidades e temporalidades, em dimensões 

individual e coletiva”. Assim sendo, este componente deve favorecer o exercício da 

cidadania, “promovendo o respeito às singularidades e as pluralidades étnico-raciais 

e culturais, à liberdade de pensamento e ação às diferenças de credo e ideologia”.441 

Consideramos que o estudo da cultura indígena, africana e afro-brasileira, 

da História da África e das Américas possibilitará a ampliação de nossa visão sobre 

o ser humano quanto ao sentimento de pertencimento à sociedade. No dia 03 de 

maio de 2016 o MEC entregou ao CNE, ao Conselho Nacional de Secretários 

Estaduais de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), a segunda versão da BNCC.442 Nessa segunda versão, a 

BNCC enfatiza que: 

A Educação para as Relações Étnico-Raciais, prevista no art. 26A da Lei nº 
9.394/1996 (LDB), objetiva a ampliação de conhecimentos acerca da 
educação para as relações étnico-raciais e, consequentemente, para a 
eliminação do racismo e do etnocentrismo no ambiente escolar e na 
sociedade brasileira. O estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008) é ministrado no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras, em todas as etapas da Educação Básica, 
compreendendo a história e a cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira.443 

Verificando o documento que trata da BNCC, o mesmo contempla, de forma 

geral, as temáticas relativas à cultura africana e afro-brasileira, em conformidade à 

legislação (Leis n° 10.639/2003). Dentre vários pontos, destaque para a ênfase na 

história da diversidade étnico-racial e cultural da população brasileira, bem como as 

articulações da história do Brasil com a história local e mundial. 

Ressaltamos que depois de muitas discussões e análises, o documento já 

se encontra na sua terceira versão. No dia 26 de janeiro de 2017 o MEC apresentou 
                                                        
440  BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Base Nacional Comum Curricular: versão preliminar, set. 

2015. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documento/BNCC-
APRESENTACAO.pdf>. Acesso em: 30 set. 2015. 

441  BRASIL, 2015. 
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2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/bncc-
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443  BRASIL, 2016, p. 37. 
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novamente os últimos avanços no processo de elaboração da BNCC. Os trabalhos 

foram entregues ao CONSED e a UNDIME, a entidades de educação e da 

sociedade civil e a especialistas. O documento após análise produzirá uma versão 

final que deverá ser publicado e disponibilizado a todos/as.444 

Esperamos que esse documento de implementação da BNCC seja um norte 

para uma melhor qualidade da educação brasileira. Porém, acreditamos que se não 

estiver acompanhado por uma política educacional participativa, com condições de 

infraestrutura e tecnologia adequada, bem como uma maior consideração e 

valorização da formação e atuação desses profissionais, essa proposta será 

somente mais um documento dentre tantos que já foram formulados e discutidos 

pela sociedade brasileira. 

4.1.1 Educação escolar quilombola: a política educacional para quilombos 

A educação escolar quilombola é uma temática nova e contemporânea no 

que se refere às políticas públicas educacionais no país. De acordo com os dados 

oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), referente aos dois últimos Censos Escolares da Educação Básica, em 2013, 

as escolas públicas em comunidades quilombolas eram 2.235 unidades em 

atividade.445 Já no último Censo de 2014 - publicado no Diário Oficial da União no 

dia 09 de janeiro de 2015, o Brasil passou para dois mil, quatrocentos e vinte e nove 

unidades escolares em atividade.446 

Embora os dados estatísticos oficiais demonstrem um aumento de cento e 

noventa e quatro escolas localizadas em comunidades de remanescente de 

quilombo, esse número ainda é desproporcional ao quantitativo de comunidades 

existentes em todo território nacional. Em relação a questões como infraestrutura, 
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formação de professores/as e currículo próprio, essa efetivação concreta, ainda é 

um desafio para a educação brasileira. 

Segundo as DCN para educação escolar quilombola na educação básica: 

A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 
inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em 
respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação 
específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, 
a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica 
brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, 
deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural.447 

Lembramos que a Educação Quilombola realizada na escola precisa ser 

discutida e construída no diálogo com a comunidade como um todo, pois de acordo 

com a LDBEN de 1996, o conceito de Educação não se restringe apenas ao ensino 

escolar. A lei expressa já em seu primeiro artigo, enfatizando que: 

Art. 1º - A educação deve abranger os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais.448 

Assim, para uma educação quilombola de qualidade e que faça sentido para 

os quilombolas, a educação escolar deve reconhecer a existência desses quilombos, 

de sua realidade histórica e dos sujeitos que nele vivem. Para tanto, a educação 

escolar precisa ainda, compreender os processos históricos, culturais, religiosos, a 

relação social e de trabalho que são vivenciadas por esses sujeitos em seu 

cotidiano. O texto-referência para a elaboração das DNC para a educação escolar 

quilombola de acordo com a Câmara de Educação Básica do CNE expressa que: 

A Educação Escolar Quilombola não pode prescindir da discussão sobre a 
realidade histórica e política que envolve a questão quilombola no país. 
Dessa forma, os sistemas de ensino, as escolas, os docentes, os processos 
de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica e 
Superior, ao implementarem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola, deverão incluir em seus currículos, além dos 
aspectos legais e normativos que regem a organização escolar brasileira, a 
conceituação de quilombo; a articulação entre quilombos, terra e 
território; os avanços e os limites do direito dos quilombolas na 
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legislação brasileira; a memória; a oralidade; o trabalho e a cultura.449 
(grifos nosso). 

Para Paulo Freire “não há saber maior ou saber menor", mas sim, saberes 

diferentes.450 Nesse sentido, os que fazem a educação acontecer, precisam valorizar 

esses saberes que as comunidades quilombolas têm e pelos quais expressam seus 

conhecimentos, sua cultura, sua religiosidade, ou seja, os saberes que expressam 

seu modo de ser, criar e fazer. 

É oportuno lembrarmos que a Resolução nº 8 de 20 de novembro de 2012, 

que define as DCN para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, 

representa um marco histórico em relação às lutas do Movimento Negro Brasileiro e 

da Educação Escolar Quilombola. O documento destaca a seguinte atribuição: 

§1º A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica: I - organiza 
precipuamente o ensino ministrado nas instituições educacionais 
fundamentando-se, informando-se e se alimentado: a) da memória coletiva; 
b) das línguas reminiscentes; c) dos marcos civilizatório; d) das práticas 
culturais; e) das tecnologias e formas de produção do trabalho; f) dos 
acervos e repertórios orais; g) dos festejos, usos, tradições e demais 
elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades 
quilombolas de todo país; h) da territorialidade. II - compreende a Educação 
Básica em suas etapas e modalidades, a saber: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação do Campo, Educação Especial, 
Educação Profissional Técnica e Nível Médio, Educação de Jovens e 
Adultos, inclusive na Educação a Distância. III - destina-se ao atendimento 
das populações quilombolas rurais e urbanas em mais variadas formas de 
produção cultural, social, política e econômica.451 

Sobre as atribuições do ensino fundamental nas comunidades quilombolas 

fica estabelecido que: 
Art. 17 - O Ensino Fundamental, direito humano, social e público subjetivo, 
aliado à ação educativa da família e da comunidade devem constituir-se em 
tempo e espaço dos educandos articulado ao direito à identidade étnico-
racial, à valorização da diversidade e à igualdade. § 1º (...) § 2º O Ensino 
Fundamental deve garantir aos estudantes quilombolas: I - A 
indissociabilidade das práticas educativas do cuidar visando o pleno 
desenvolvimento da formação humana na especificidade dos seus 
diferentes ciclos de vida. II - A articulação entre os conhecimentos 
científicos, os conhecimentos tradicionais e as práticas socioculturais 
próprias das comunidades quilombolas, num processo educativo dialógico e 
emancipatório; III - Um projeto educativo coerente, articulado e integrado, 
de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das crianças e 
adolescentes quilombolas nos diferente contexto sociais; IV - A organização 
escolar em ciclos, séries e outras formas de organização compreendidas 
como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, ao longo 
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dos nove anos de duração do Ensino Fundamental, conforme a 
Resolução.452 

Ainda sobre o texto-referência para a elaboração das DNC para a educação 

escolar quilombola, o documento expressa que: 

Ao dialogar e incorporar os conhecimentos da realidade local dos 
quilombolas em diálogo com o global, o currículo terá como eixo principal: o 
trabalho, a cultura, a oralidade, a memória, as lutas pela terra e pelo 
território e pelo desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Significa 
que a orientação de todas as disciplinas que deverão dialogar 
transdisciplinarmente entre si deverá ser a vivência sócio-histórica dos 
conhecimentos e aprendizagens construídos no ‘fazer quilombola’.453 

O Programa Brasil Quilombola (PBQ) lançado pelo Governo Federal em 

2004, sob a responsabilidade da SEPPIR, publicou em 2013 um Guia de Políticas 

Públicas para Comunidades Quilombolas. Na parte que trata dos Programas e 

Ações Integradas (Direito e Cidadania), destacamos alguns pontos importantes 

dessas ações: 

4.1 Construção de escola quilombola – Escolas do Campo - objetiva 
desenvolver ações voltadas à ampliação, adequação, reforma e/ou 
manutenção das escolas de educação infantil, no campo, comunidades 
indígenas e/ou quilombolas [...]; 4.2 Programa Nacional do Livro Didático 
PNLD – Campo objetiva desenvolver ações voltadas ao fornecimento de 
livros didáticos específicos para escolas públicas participantes do Programa 
Nacional do Livro Didático [...]; 4.3 Programa Dinheiro Direto na Escola - 
PDDE Campo visa desenvolver ações voltadas para a melhoria da 
qualidade do ensino nas escolas públicas das redes municipais, estaduais, 
e distrital, localizadas no campo [...]; 4.5 Educação Quilombola - tem como 
objetivo fortalecer os sistemas municipais, estaduais e do Distrito Federal de 
educação, envolvendo o apoio à coordenação local [...] Tem como ações 
específicas: formação continuada de professores em educação quilombola; 
Produção e distribuição de material didático; construção de escolas 
quilombolas [...].454 (grifos nosso). 

Retornando a abordagem do documento da BNCC, discutido anteriormente, 

o mesmo ao tratar sobre a educação escolar quilombola enfatiza que: 

A Educação Escolar Quilombola, desenvolvida em unidades educacionais 
situadas dentro ou fora do território quilombola, observados os princípios 
legais que orientam a Educação Básica brasileira, requer uma concepção e 
uma prática pedagógica que reconheça e valorize a especificidade étnico-
cultural de cada comunidade bem como a formação específica do quadro 
docente. A estruturação e o funcionamento das escolas quilombolas, 
reconhecida e valorizada sua diversidade cultural, pressupõe um currículo 

                                                        
452  BRASIL, 2012. 
453  BRASIL, 2011, p. 32. 
454  BRASIL. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Guia de Políticas 

Públicas para Comunidades Quilombolas. Programa Brasil Quilombola. Brasília-DF, 2013. p. 44-
47. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/guia-pbq>. Acesso em: 25 
jul. 2015. 



198 

construído com a comunidade escolar, baseado nos saberes, 
conhecimentos e respeito às suas matrizes culturais, assegurando uma 
educação que permite melhor compreender a realidade a partir da história 
de luta e resistência desses povos, bem como dos seus valores 
civilizatórios.455 

Quanto ao currículo da educação básica na educação escolar quilombola, de 

acordo com o que está exposto na Resolução nº 08, o documento traz algumas 

determinações como: 

Art. 34 - O currículo da Educação Escolar Quilombola diz respeito aos 
modos de organização dos tempos e espaços escolares de suas atividades 
pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a sociedade, 
das relações de poder presentes no fazer educativo e nas formas de 
conceber e construir conhecimentos escolares, constituindo parte 
importante dos processos sociopolíticos e culturais de construção de 
identidades. §1º Os currículos da Educação Básica na Educação Escolar 
Quilombola devem ser construídos a partir de valores e interesses das 
comunidades quilombolas em relação aos seus projetos de sociedade e de 
escola, definindo nos projetos político-pedagógicos.456 

A Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010 que fixa as DCN para o 

Ensino Fundamental de nove anos, ao tratar sobre a educação nas comunidades 

remanescentes de quilombos, salienta a importância do reconhecimento pelos 

sistemas de ensino do modo de vida das comunidades, pois ressalta a importância 

construção identitária dos/as discentes quilombolas, quando enfatiza a valorização 

das tradições, culturas e memórias compartilhadas.457 O currículo escolar quilombola 

também está reforçado pelo Plano Nacional da Educação para as Relações Étnico-

raciais,458 pela Lei n° 10.639/2003459 e demais legislações. 

4.1.2 Políticas de aquisição/publicação de material pedagógico para a educação 

escolar quilombola brasileira e as ações de fomento para a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação 
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De acordo com o Portal do MEC, o Governo Federal, para elevar a 

qualidade da educação oferecida às comunidades quilombolas, disponibiliza, 

anualmente, apoio financeiro aos sistemas de ensino. Segundo o Portal, são 

recursos destinados para a formação continuada de professores/as para áreas 

remanescentes de quilombos, para a ampliação e melhoria da rede física escolar e 

produção e aquisição de material didático.460 Vejamos a relação de materiais já 

publicados e disponibilizados pelo MEC até abril de 2017: 

QUADRO 03: Lista de Títulos e Materiais Publicados pelo MEC 

Livro/Materiais Tiragem Ano/Edição 

Quilombos: espaço de resistência de homens e mulheres 
negras (livro do professor) 10.000 2006 

Quilombos: espaço de resistência de homens e mulheres 
negras (livro do aluno) 15.000 2006 

Orientações e Ações - Educação - Relações Étnico-Raciais 54.000 2006 

Dimensões da inclusão no Ensino Médio: mercado de 
trabalho, religiosidade e educação quilombola  5.000 2006 

Uma história do povo Kalunga – livro do professor (2. ed.) 5.000 2006 

Uma história do povo Kalunga – livro do aluno (2. ed.) 5.000 2006 

Calendário Meu Brasil Africano, Minha África Brasileira 5.400 2006 

Calendário História e Cultura Afro-brasileira e Africana – 
Datas para conhecer e pesquisar 30.000 2006 

Kit A cor da cultura (4 livros, 4 CDs, 1 jogo)  2.000 2006 

Yoté, o jogo da nossa história (livro do professor, livro do 
aluno e tabuleiro) 7.500 2008 

Estórias Quilombolas 7.500 2008 

Minas de Quilombos - No prelo 
Fonte: Portal MEC. Consulta feita em 30 de abril de 2017 (Adaptado pelo autor).461 

Quanto à formação de professores/as, o Portal do MEC Educação para as 

relações étnico-raciais destaca que a formação de professores/as em educação para 

as relações étnico-raciais tem como objetivo fornecer suporte teórico e metodológico 

aos professores/as para a implementação, em sala de aula, da Lei nº 10.639/2003, 

                                                        
460  Portal MEC. Educação quilombola – apresentação. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola->. Acesso em: 28 jun. 2016. 
461  Portal MEC. Educação quilombola. Lista de títulos e materiais publicados. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/321-programas-e-acoes-1921564125/educacao-quilombola-
1712549791/12400-educacao-quilombola-materiais-publicados>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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que altera a LDBEN nº 9.394/1996 tornando obrigatório o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica. Essas formações estão 

inseridas na Rede Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (RENAFORM).462 

A RENAFORM é um Programa de Formação Continuada para 

Professores/as e Gestores/as do Sistema de Educação Integral, vinculado à Rede 

Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica do MEC. 

Esse processo se inicia na escola e chega até o MEC, passando pelas Secretarias 

de Educação Municipais e Estaduais e pelos Fóruns de Apoio à Formação Docente. 

Para oferecer os cursos no Sistema Nacional de Formação (SINAFOR), o 

Brasil conta com a RENAFORM que é constituída por Instituições de Ensino 

Superior (IES) e Institutos Federais (IFs) que produzem materiais e a orientação dos 

cursos. O MEC entra com o financiamento e a coordenação do processo. Para fazer 

parte da Rede, as instituições devem assinar eletronicamente um termo de adesão, 

após constituir um comitê institucional de formação inicial e continuada. 

Segundo o Portal do MEC já foram oferecidas mais de cinquenta e duas mil 

vagas para a formação continuada de professores/as na temática racial. Vejamos o 

quadro 04: 

QUADRO 04: Cursos oferecidos pelo MEC – período de 2005 a 2013. 

Cursos Ano Vagas 

Educação Quilombola 2005-2007 1.420 

UNIAFRO 2005-2008 7.313 
Educação para as Relações Étnico-Raciais – 
Aperfeiçoamento 

2008-2010 10.727 

Educação para as Relações Étnico-Raciais – 
Especialização 2008-2010 3.839 

Educação para as Relações Étnico-Raciais (UAB) - 
aperfeiçoamento e especialização 

2011 2.590 

Educação Quilombola 2011 1.030 

História Afro-brasileira e Africana 2012 3.845 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Escola – 
Aperfeiçoamento 

2012 1.368 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Escola – 2012 12.591 
                                                        
462  Portal MEC. Educação para as relações étnico-raciais. Programas e ações. Disponível em: 

<http://etnicoracial.mec.gov.br/acoes-e-programas>. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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Especialização 
Educação para as Relações Étnico-Raciais – 
Aperfeiçoamento 

2013 1.170 

Educação para as Relações Étnico-Raciais – 
Especialização 2013 2.010 

Educação para as Relações Étnico-Raciais - Extensão 2013 350 
Educação Escolar Quilombola – Aperfeiçoamento 2013 495 

Total  52.365 
Fonte: Portal MEC. Consulta feita em 28 de junho de 2016. 

Verificamos que o quantitativo de vagas em cursos ofertados para 

qualificação de professores/as para a educação das relações étnico-raciais a nível 

nacional é bem expressivo, porém, em muitos casos, como no Amapá, por exemplo, 

essas políticas educacionais não tem alcançado êxito satisfatório, pois por falta de 

informações e orientações, muitos professores/as não tem acesso a esses 

programas de formação inicial e/ou continuada, principalmente aqueles localizados 

em áreas rurais de difícil acesso, aonde a informação muitas vezes não chega. 

E quando, raras vezes, essas informações chegam, a grande dificuldade se 

dá por conta da falta de apoio logístico e financeiro para que esses profissionais 

possam se deslocar de suas comunidades para irem até os centros das cidades 

para participarem desses cursos. 

O Portal Educação para as relações étnico-raciais, explica que o MEC 

passou a oferecer, a partir de 2013, assistência técnica e financeira para a 

qualificação de profissionais de apoio, gestores/as e professores/as da educação 

básica para implementar as DCN para a Educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e as DCN para a 

educação escolar quilombola. Estas ações se dão no âmbito do Plano.463 Sendo 

assim, o que precisamos saber é como esses recursos tem sido geridos e aplicados 

em cada estado brasileiro. 

O PAR é um plano de metas concretas e efetivas que compartilha 

competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica. O PAR está estruturado em 

quatro grandes dimensões: 1) Gestão educacional; 2) Formação de professores/as e 

                                                        
463  Portal MEC, 2016. 
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dos profissionais de serviço e apoio escolar; 3) Práticas pedagógicas e avaliação; 4) 

Infraestrutura física e recursos pedagógicos.464 

Diante do exposto, percebemos que essas e tantas outras políticas 

educacionais e ações afirmativas para as comunidades quilombolas no Brasil vem 

reforçar a ideia de quanto também é importante uma educação de qualidade nas 

escolas quilombolas. O quanto é necessário à efetivação de políticas educacionais 

levem em consideração suas histórias, memórias, identidade, valores, hábitos, 

diferenças e características próprias dessas comunidades. 

Entretanto, essas políticas educacionais do Governo Federal muitas vezes 

não têm chegado e/ou gestada de forma correta pelos sistemas de ensino estadual 

e/ou municipal. E essas questões se dão por uma série de situações tais como: falta 

de conhecimento quanto a essas políticas disponíveis, infraestrutura inadequada, 

falta de recursos financeiros, falta de profissionais qualificados para atender esse 

segmento específico, falta de interesse, entre outros motivos. 

4.1.3 Projeto político pedagógico em escola quilombola: uma discussão necessária 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) como parte integrante do processo de 

formação educacional discente, não pode deixar de ser discutido e elaborado 

conforme a vivência local da escola, ou seja, o PPP da educação escolar quilombola 

não ser pensado forma isolada e descontextualizada do cotidiano e vivência dessas 

comunidades. É necessário, se observar e levar em consideração todo um conjunto 

como a escola, a família, a comunidade e a sociedade em geral. 

Verificamos que no processo educativo brasileiro, muitos/as professore/as 

e/ou profissionais da educação, utilizam o termo “projeto político pedagógico” 

somente como uma ação pedagógica de fator político, considerando que este 

trabalho visa somente à formação do cidadão para determinada sociedade. 

Contudo, é preciso que a comunidade escolar seja esclarecida de que o 

planejamento do PPP da escola engloba vários aspectos como: o pedagógico – que 

é o eixo central das discussões -, o administrativo, o jurídico e o comunitário. 

Neste sentido, é imprescindível que o currículo e o PPP da escola estejam 

em harmonia, principalmente quando se trata de questões tais como a diversidade 

cultural e religiosa, pois esse ensino deve ser fixado a partir da realidade do/a 
                                                        
464  PORTAL MEC. Plano de ações articuladas (PAR). Disponível em: 

<http://simec.mec.gov.br/cte/relatoriopublico/principal.php>. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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aluno/a, observando a identidade particular de cada um. Assim, o PPP quilombola 

deve acolher de maneira democrática os conhecimentos sobre a cultura, história, 

memória, ancestralidade e religiosidade africana e afro-brasileira dos educandos 

num diálogo constante na intenção de formar cidadãos capacitados e que possam 

interagir na vida socioeconômica, política e cultural do país. 

É pertinente, portanto, compreender que o PPP orienta a prática pedagógica 

de produção e divulgação de conhecimentos, saberes e vivências em sala de aula. 

E, ao inserir temática como, por exemplo, ensino religioso escolar, é preciso 

conhecer e levar em consideração, qual o entendimento que os/as educandos/as 

têm sobre o assunto. 

Vale lembrar que o PPP deve ser avaliado, pois se precisa saber se as 

metas que estão sendo traçadas, se os objetivos que foram escritos realmente se 

concretizaram. Fazendo isso, o PPP, se tornará um grande instrumento de trabalho 

indispensável, uma vez que define as políticas e os princípios filosóficos, otimiza os 

recursos pedagógicos e financeiros, e mobiliza os diferentes setores para a 

consecução dos objetivos. 

4.2 EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NO ESTADO DO AMAPÁ: DAS 

INTENÇÕES AO RETRATO DA REALIDADE (2003-2017) 

Este tópico está fundamentado em relatos orais através de conversa 

informal e análise de documentos disponibilizados por Luciano Rodrigo de 

Oliveira,465 atual coordenador do Núcleo de Educação Étnico-racial (NEER), órgão 

ligado a Coordenadoria de Educação Específica (CEESP) que por sinal faz parte da 

estrutura organizacional da SEED. 

Em análise a pesquisa documental, verificamos que de acordo com o Censo 

Escolar da Educação Básica de 2014, no estado do Amapá, nesse exercício, o 

número de escolas em atividades era de vinte e oito unidades.466 Esses dados se 

repetem também em 2015, pois de acordo com os dados do Censo Educacional no 

ano de 2015467 o quantitativo de vinte e oito escolas se auto declararam como 

                                                        
465  Diário de campo – 22 de agosto de 2016. 
466  INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

(INEP), 2014. 
467  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ. EDUCACENSO, 2015. 
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quilombolas, permanecem o mesmo, sendo dezenove da rede estadual e nove 

divididas em quatro municípios; Macapá com quatro, Mazagão com duas, Santana 

também com duas e Laranjal do Jari com uma. 

Verificamos ainda que o currículo escolar quilombola estadual, além de está 

reforçado pelo Plano Nacional da Educação para as Relações Étnico-raciais, pela 

Lei n° 10.639/2003 e demais legislações federais, está fundamentado pelo Plano 

Estadual de Educação do Amapá (PEE/AP) promulgado através da Lei Estadual nº 

1.907/2015,468 Lei Estadual nº 1.196/2008,469 além das Resoluções estaduais n° 

077/2014 e 025/2016 do CEE/AP, que vem dar suporte para implementação de 

políticas educacionais para a efetivação da educação para as relações 

etnicorraciais. 

Além disso, o Regimento Escolar da Coordenadoria de Desenvolvimento e 

Normatização das Políticas Educacionais/Núcleo de Inspeção e Organização 

Escolar da SEED faz referência à educação escolar quilombola. Segundo o Capítulo 

X, artigos 39, 40 e parágrafo único do referido documento: 

Art. 39 - Na educação básica ministrada nas escolas das áreas legalmente 
reconhecidas como quilombolas, bem como nas demais Unidades de 
Ensino da Rede Estadual, é obrigatório o ensino sobre a história e cultura 
afro-brasileira, a luta dos negros no Brasil, o negro na formação da 
sociedade econômica, política e social pertinente ao Brasil e/ou com 
enfoque da cultura local (Lei nº. 10.639/03). Art. 40 - Os conteúdos 
referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados conforme 
estabelecido no Parágrafo Único do art. 38. Parágrafo Único: O ensino da 
história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígenas, africana e europeia.470 

Portanto, o Amapá, através da SEED, tem todo um amparo legal para 

implementar políticas públicas, atender e dar suporte as comunidades quilombolas. 

De acordo os relatos orais de Luciano Rodrigo de Oliveira, a educação 

especifica não generalista para a população negra começa acontecer no Brasil a 

partir da criação da Lei n° 10.639/2003, provocando assim, uma mudança estrutural 
                                                        

468 BRASIL. Lei nº 1.907, de 24 de junho de 2015. Amapá, 2015. Referente ao Projeto de Lei nº 
0011/15-GEA. Dispõe sobre o Plano Estadual de Educação - PEE, para o decênio 2015-2025, e 
dá outras providências. Publicada no Diário Oficial do Estado nº 5982, de 24.06.2015. Disponível 
em: <http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=58743&op=i>. Acesso em: 10 jan. 
2016. 

469  BRASIL. Lei nº 1.196 de 19 de fevereiro de 2008. Institui a obrigatoriedade do ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo da Educação Básica e dá outras providências. 
Publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n. 4210 de 14 de março de 2008. 

470  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED). Coordenadoria de 
Desenvolvimento e Normatização das Políticas Educacionais/ Núcleo de Inspeção e Organização 
Escolar. Regimento Escolar. Macapá-AP, 2014. p. 11. 
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na organização do MEC que foi a criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECAD), e esta por sua vez, vai criar a 

coleção “Educação para todos” que é o primeiro grande instrumento público para 

empoderar aos educadores/as que sobre a diversidade quilombola do Brasil. 

Quanto ao estado do Amapá, Luciano Rodrigo de Oliveira enfatiza que a 

educação quilombola foi uma estratégia educacional que surgiu junto com o estado 

na década de 1990, porque neste momento os quilombolas amapaenses passaram 

a ter mais importância no ponto de vista de contingência eleitoral, pois para legitimar 

a loja de criação de municípios, ter eleitores em determinadas localizações no 

estado, era de suma importância. Com isso, a partir da década de 1990, começa a 

criação de escolas públicas. 

Entretanto, nesse período, não se desenvolveu uma metodologia de ensino 

específico, devido a vários fatores, entre eles, o fato de que regiões do interior do 

estado, ainda hoje, são pouco atraentes para a população que habita no estado ou 

por pessoas que vem de outros estados pra cá. E como a maior parte das 

instituições quilombolas do Amapá estão nas áreas rurais, essas comunidades 

receberam equipamentos escolares e junto, uma pedagogia universal que era 

aquela preconizada na década de 1990, onde o seu modelo maior é a LDBEN. 

Portanto, uma educação generalista que ainda permanece até hoje nas escolas 

quilombolas amapaenses. E essa educação generalista é muito mais forte nas 

escolas rurais do que as localizadas na zona urbana. 

Nos últimos anos, esse cenário vem mudando principalmente com a luta do 

Movimento Negro no Estado. E nele, algumas pessoas que se destacaram como, 

por exemplo, o professor Gil, da região do Quilombo do Cunani, que resolveu sair 

das atividades quilombolas471 e unir-se ao movimento negro, passando assim, a 

solicitar as autoridades competentes, mais escolas quilombolas amapaense, mas 

que essas escolas pudessem também dar uma resposta concreta para aquelas 

pessoas que ali viviam e estudavam. Então essa reivindicação fez com que várias 

pessoas que tinham uma formação mínima passassem a assumir direção e sala de 

aula dessas escolas quilombolas, assim como muitos ocuparam cargos públicos em 

Macapá. Isso por volta do ano 2000, onde o movimento social negro no estado 

estava fortalecido. Ressalta Luciano Rodrigo de Oliveira que muitas das pessoas 

                                                        
471  Nessa região existia uma escola pública quilombola, mas que atualmente encontra-se fechada. 
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que fazem parte atualmente do movimento negro no Amapá são originárias dessas 

comunidades escolares e esses eventos permanecem até hoje. 

A verdade é que do ano de 2000 pra cá, não é possível mais falarmos em 

uma educação quilombola de uma maneira mais uniforme como uma escolinha e um 

processo educacional que no geral vai de 1º ao 5º ano do ensino fundamental da 

educação básica, mas de algumas escolas que oferecem também modalidade do 6º 

ao 9º e ainda mais rarefeito do ensino médio em alguns casos. Isso porque ainda 

hoje no estado do Amapá, o ensino médio está mais na sede dos municípios. E essa 

deficiência, tem dificultado a permanência dos/as alunos/as na escola, pois muitos 

desses alunos/as quilombolas e, até aqueles que não são para dar continuidade nos 

estudos, tem que se deslocarem para sede dos municípios e/ou para outras regiões 

mais próximas. 

Sobre a questão didático-pedagógica, seja da parte dos movimentos negros, 

seja de pessoas que assumiram cargos públicos e/ou de pessoas que organizaram 

movimentos sociais, iniciou-se a partir de 2003, reivindicações para a atualização da 

política educacional voltado para a população negra do estado do Amapá. Luciano 

Rodrigues de Oliveira diz que essa atualização está sendo feita com muita lentidão, 

haja vista que as estruturas tradicionais do estado não modificaram. Mesmo com as 

mudanças que ocorreram na estrutura organizacional da SEED, que antes, era 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Amapá (SEC), se transformou em 

SEED, mas não saiu do lugar literalmente. Além disso, as decisões educacionais 

são centralizadas e isso dificulta o atendimento como um todo da população do 

estado do Amapá. 

Segundo Luciano Rodrigo de Oliveira, o Amapá não segue exemplos tão 

próximos com a educação desenvolvida no estado do Pará e de todos os outros 

estados que descentralizaram as decisões educacionais. Assim, enquanto Núcleo 

de Educação Étnico-racial estão buscando nesse momento, atualizar do ponto de 

vista da legalidade educacional, as estruturas arcaicas que se mantem desde as 

décadas de 1970-1990. Em sua visão, o estado continua centralizado, por que a 

gestão democrática ainda é algo que esta sendo construída embora a Lei n° 

10.639/2003 já tenha mais de dez anos é e isso de alguma maneira atinge tanto aos 

gestores educacionais, quanto aos gestores políticos, que são invariavelmente mais 

de 98% de indicação política e isso sempre foi assim no estado do Amapá. 
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Ressalta o coordenador do NEER que mesmo sem condições mínimas de 

qualificação, muitas pessoas têm assumidos cargos públicos (direção de escolas, 

sala de aula, etc.).472 Isso de certa forma interfere consideravelmente na qualidade 

da educação escolar. E os órgãos competentes e fiscalizadores, se isentam da 

responsabilidade, dentro das suas condições da categoria e isso, fortalece a política 

partidária, que na maioria indica os cargos públicos na SEED e nos demais órgãos 

do governo. 

Recorda Luciano Rodrigo de Oliveira que em 2006, havia um movimento 

forte sobre como o estado precisava atender melhor a população negra amapaense 

dentre as lideranças que existem hoje nos movimentos negros. Na educação cita, 

por exemplo, sua parceria com o Pedro Paulo de Carvalho (Paulo Axé) que no 

mesmo ano, articulou aqui a rede Amazônia negra e junto com o Silvaney Rubens 

Alves de Souza, e com muitos outros/as colocaram o Amapá nesse circuito de 

grupos sociais que estavam concretamente reivindicando que a população negra 

uma educação de qualidade. 

Lembra-nos ainda, Luciano Rodrigo de Oliveira, que em 2007, foi chamado 

pra trabalhar na SEED na divisão técnico pedagógica para auxiliar junto à equipe do 

senhor Paulo Axé que trabalhava lá e que vinha desde então solicitando que as 

escolas atendessem a Lei 10.639/2003. Entretanto, essas reivindicações não 

avançavam como deveriam. Então em 2008 foi criado o NEER no qual se tornou 

gerente. Ressalta que a partir daí, puderem iniciar um trabalho mais voltado para a 

educação para as relações étnico-raciais, atendendo as escolas amapaenses, em 

especial as escolas quilombolas. 

Na pergunta de como se encontram os trabalhos do NEER na atualidade, 

Luciano Rodrigo de Oliveira responde que, em geral, os gestores passam pelo 

NEER, recebem uma biblioteca digital onde tem mais de 80 livros, artigos e 

documentos, sobre educação quilombola e também educação quilombola, indígena 

do estado do Amapá e fora do estado. Depois, de posse desse material, retornam 

para as escolas para aplicação e desenvolvimento de suas atividades, a partir desse 

                                                        
472  A Resolução n° 077/2014 do Conselho Estadual de Educação do Amapá, diz que 

preferencialmente a gestão deve ser ocupada por quilombolas. Além disso, conforme artigo 7°, 
inciso III, usa critério quanto à habilitação desse profissional, pois segundo esta resolução, o/a 
gestor/a tem que ter: licenciatura em pedagogia com pós-graduação na área de gestão ou 
administração escolar; ou graduação em programas especiais de formação pedagógica, com pós-
graduação na área de gestão e/ou licenciatura em disciplinas específicas com no mínimo dois 
anos de docência. 
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suporte. Enfatiza o atual coordenador do NEER que desde 2015 pra cá, ainda 

tiveram a oportunidade de ir a nenhuma escola quilombola pra ver de fato com anda 

o processo educacional, com exceção da Comunidade Quilombola do Curiaú, 

localizada no município de Macapá, porque a SEED nesse momento, não dispõe de 

transporte para locomoção desses técnicos até essas comunidades. 

Luciano Rodrigo de Oliveira diz que o que atrapalha o processo educacional 

nas escolas quilombolas é que a educação no estado do Amapá tem um custo maior 

do que normalmente aparecem em outros estados. Além disso, este custo tem a ver 

coma distância das escolas, das secretarias de educação dos municípios, e ainda, 

tem a ver com a falta de recursos que o estado investe na educação. 

Destaca que, para se fazer uma ação com mais relevância, você precisa 

contar com recurso federal, sendo que o recurso federal, desde o ano 2015, quando 

fechou as políticas nacionais como o Programa Mais Educação, um dos programas 

mais importantes que atendia a população negra, não estão tendo continuidade por 

falta deste recurso e o recurso estadual não é repassado com uma regularidade, 

além do mais, desconhecem o orçamento destinado a SEED, em especial ao NEER. 

Cita Luciano Rodrigo de Oliveira, que paralelo a essas situações e 

dificuldades se encontra também dentro da SEED, falta de equipamentos 

adequados, pois não disponibilizam de telefone, a internet é precária, não tem 

transporte para fazer um evento e/ou planejar as atividades do ano letivo. E 

normalmente, os projetos apresentados no ano anterior têm que esperar a abertura 

do orçamento do exercício seguinte, e nessa espera, ainda tem a dificuldade de 

conseguir autorização para execução e nessa trajetória, muitas vezes essas 

autorizações não chegaram e os projetos não saem do papel. 

E diante dessas dificuldades e desafios, alguns trabalhos que são 

desenvolvidos, são resultados da participação e parceria em projetos de outros 

órgãos governamentais e não governamentais. Portanto, ressalta Luciano Rodrigo 

de Oliveira, não tem como fazer uma política que seja mais consistente se você não 

consegue ir até a escola, e mesmo quando se consegui ir, tem o problema da 

rotatividade de pessoas que estão na gestão e/ou em sala de aula das escolas. 

Lembramos que essa situação também foi apontada no segundo capítulo desta tese, 

pelas duas professoras e o gestor da Escola Antônio Bráulio de Souza da CRQMP. 

De acordo com o atual coordenador do NEER, essa questão da dificuldade 

de fixar profissionais nesses lugares mais distantes, também se da pela falta de 
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condições e infraestrutura adequada, bem como os atrativos das pessoas que 

adquirem uma qualificação profissional, pois veem para a capital do estado e essas 

regiões ficam sem professores/as. E com isso, a SEED, para remediar essas 

situações, contratam profissionais sem experiência e formação adequada para atuar 

nessas escolas de educação específica. E mesmo que o NEER consiga dar suporte 

para esses profissionais, no ano seguinte, dificilmente, eles continuarão na 

educação quilombola, porque o contrato depende de uma articulação política para 

ser renovado. 

Em consequência dessas situações, entre outros fatores, o coordenador do 

NEER expressa que a educação quilombola no Amapá, está muito fragilizada por 

que enquanto órgão competente da pasta, não consegue materializar as políticas 

públicas para a população negra. E essa situação também tem refletido na vida 

social dessas comunidades, pois se percebe que a cada ano, o quantitativo de 

pessoas que vivem nessas comunidades quilombolas está diminuindo 

gradativamente. A qualidade de vida nessas regiões não gera mobilidade social, as 

pessoas mais jovens acabam saindo dessas comunidades e isso enfraquece a 

comunidade e por sua vez, a escola. 

Em pergunta específica sobre o atendimento e as ações que os/as 

professores/as desenvolvem nas escolas quilombolas, Luciano Rodrigo de Oliveira 

relata que, para atender os/as professores/as, utilizam a estratégia de divulgar seus 

trabalhos nos eventos que estão promovendo e/ou participando, mas no geral, existe 

uma certa rotina nos trabalhos do NEER, pois quando um/uma novo/a gestor/a 

assina contrato e/ou toma posse na SEED, esta pessoa é convidada a ir conhecer 

as dependências e os trabalhos desenvolvidos pelo NEER, para que seja 

orientado/a quanto à educação escolar quilombola, que é originária do Conselho 

Nacional de Educação, do Ministério da Educação, do Conselho Estadual de 

Educação e também da própria SEED. 

Luciano Rodrigo de Oliveira, conclui sua fala dizendo que essas questões 

que vem ocorrendo são muitas sérias. E o NEER enquanto órgão responsável pela 

implementação de políticas públicas voltadas para a população negra tem suas 

limitações, pois o desenvolvimento de um trabalho de qualidade vai além de suas 

possibilidades, pois estão atrelados a uma dotação orçamentária, não tem 

orçamento próprio e ainda, dependem de autorização da SEED que quando, 



210 

autoriza, porém de maneira limitada. A seguir, apresentamos o Plano de Ação do 

NEER para os Exercícios de 2017/2018: 

QUADRO 05: Plano de Ação do NEER para os Exercícios de 2017/2018 
Item Ação/projeto Método 

01 
“Diversidade 

em 
Movimento” 

Promover visitas as Escolas Situadas em Comunidades Quilombolas e 
em todos os municípios do Estado ou que atendam alunos oriundos 
dessas comunidades, fazendo um diagnóstico situacional; Oferecer 
oficinas com sugestões de como trabalhar as relações étnico-raciais 
nas escolas, para os/as profissionais da educação (Gestores/as, 
técnicos/as, professores/as, merendeira, etc.), em escolas situadas em 
área quilombola; Desenvolver dinâmicas e teatros-relâmpagos sobre a 
temática da cultura e da organização quilombola a partir do espaço 
escolar. 

02 “Projeto 
Olamidê” 

No primeiro momento, o NEER terá encontros com as lideranças de 
bairros, quilombolas, movimentos sociais e órgãos afins, com o 
propósito de mobilizá-los para uma convocação de jovens e adultos 
para conhecerem o projeto, participando de oficinas pedagógicas que 
abordaram os conteúdos programáticos do ENCCEJA, ENEM, Exame 
de Massa e de Banca, também fazendo um monitoramento dos 
envolvidos no processo proporcionando assim as orientações devidas 
a fim de motivá-los a obterem através desses programas a 
Certificação de Conclusão da Educação Básica. 

03 

IV Encontro 
De Educação 

Quilombola E I 
Encontro De 

Educação 
Afro-Indígena- 

/Amapá 

O projeto se realizará através de um encontro de gestores/as, 
professores/as e técnicos/as da Rede Pública de Ensino do Estado do 
Amapá que atuam em áreas quilombolas ou que atendam alunos/as 
oriundos/as dessas áreas, previamente comunicados/as, em local a 
definir. Por ocasião também será discutido propostas para uma 
educação quilombola de qualidade no Estado do Amapá.  

04 

II Encontro 
Estadual de 

Gestores 
Quilombola 

Contribuir com: oficinas, palestras e atividades afins, para a 
implementação da lei 10.639/03; Aplicar um questionário visando obter 
um diagnóstico da realidade pedagógica, estrutural e documental de 
cada escola situada em área quilombola no estado do Amapá; 
Sensibilizar os gestores, técnicos e docentes para a responsabilidade 
e especificidade da Educação quilombola; Promover a troca de 
experiências de projetos pedagógicos, desenvolvidos nas escolas 
quilombolas que abordem a identidade cultural, social e histórica das 
comunidades remanescentes de quilombo; Capacitar os gestores/as 
para terem acesso aos recursos federais destinados a Educação 
Quilombola; entre outros. 

05 

Projeto Porque 
Pobreza/ 
CANAL 

FUTURA/ 
Fundação 
Roberto 
Marinho 

Fazer um levantamento pedagógico e documental de todas as 70 
escolas quilombolas; Visando qualificar e/ou fomentar seus projetos 
pedagógicos frente aos conteúdos a que se refere às Leis 10.639/03 e 
11.645/08. Solucionar os problemas documentais da escola junto a 
SEED, CEE, FNDE, dentre outros. Amarrar a temática das Relações 
Étnicos Raciais no PPP de todas as escolas quilombolas do estado. 
Promover um ordenamento jurídico de todas as 70 escolas 
quilombolas do estado. 

06 

Ponte no 
Quilombo: A 

Construção da 
rede de ensino 
Quilombola no 

Amapá 

Levantamento estatístico atualizado junto a Secretária Estadual de 
Educação no quantitativo de escolas quilombolas; 
Levantamento estatístico de estudantes quilombolas no Ensino Médio; 
Visitas técnica com integrantes do NEER/CEESP/SEED as 
comunidades quilombolas; Palestras educativas sobre o acesso e 
permanência de estudantes quilombolas nas Universidades Públicas. 

Fonte: NEER – Plano de Ação (2017/2018). Consulta em novembro/2016 - (adaptado pelo autor). 
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Enfatizamos que embora o Plano de Ação do NEER para os Exercícios de 

2017/2018 esteja pronto, sua aplicabilidade e execução estão refém do orçamento 

da SEED, bem como dos interesses políticos para sua realização, dentre outros 

fatores de ordem administrativa. 

4.2.1 Plano Estadual de Educação do Amapá (2015-2025): algumas reflexões a 

respeito da educação para as relações étnico-raciais e educação escolar 
quilombola 

Segundo as justificativas que constam nos anexos do Projeto de Lei nº 

0011/15-GEA/PEE/AP, o Plano Estadual de Educação do Amapá (PEE) é parte do 

processo que decorreu da aprovação do Plano Nacional de Educação, Lei Federal 

n° 13.005, de 26 de junho de 2014, que determinou prazo para aprovação dos 

planos estaduais e municipais. No Estado do Amapá a SEED, por meio da Portaria 

n° 503, de 17 de outubro de 2013, criou a Comissão encarregada de elaborar a 

proposta do PEE para o período 2015-2025. Em 18 de maio de 2015, por meio da 

Portaria/SEED n° 117/2015, reestruturou-se a Comissão para o trabalho final de 

sistematização do texto-base, a ser remetido para consulta pública, antes do 

encaminhamento à Assembleia Legislativa.473  

O projeto declara que em função das dificuldades práticas para os encontros 

e para a dedicação integral à elaboração do PEE, parte significativa da sua 

construção ocorreu por meio de troca à distância de informações e de consultas. 

Construiu-se, então, um roteiro-sumário que orientou a coleta de dados e 

informações pela Comissão Estadual e o compartilhamento destes com as equipes 

municipais.474  

A base do diagnóstico foram os dados-referência de 2013, divulgados em 

2014, sem desconsiderar, todavia, informações de anos anteriores e até mesmo 

atualizados em 2015. As principais fontes foram o Censo Escolar, o IBGE e as 

Secretarias estaduais e municipais de Educação. Nesse processo também foi 

envolvida a sociedade civil, por meio de escutas e de encontros, em que pessoas e 

                                                        
473  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED). Projeto de Lei nº 011/15-

GEA/PEE/AP, 2015. p. 45. 
474  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 45. 
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organizações contribuíram para determinar o conteúdo das metas e estratégias do 

PEE.475 

Vale destacar que segundo uma das proposições do Projeto de Lei nº 

0011/15-GEA/PEE/AP é “o olhar reconhecedor e acolhedor da diversidade numa 

atitude de inclusão, respeito, convivência, cuidado e amorosidade”.476 Ao 

analisarmos a Lei nº 1.907 de 24 de junho de 2015, resultado desse projeto, que 

dispõe sobre o PEE, para o decênio 2015-2025, percebemos que esta, em tese, faz 

alusão às políticas públicas para implementação e aplicabilidade da Lei n° 

10.639/2003, pois consta na meta 12, estratégia 12.22 que o PEE está preocupado 

em: 

Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas 
africana, afro-brasileira e indígenas, e implementar ações educacionais, nos 
termos da Lei n. 10.639/2003 e da Lei n. 11.645/2008, assegurando a 
implementação das respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) por 
meio de ações colaborativas com Fóruns de Educação para a Diversidade 
Étnicorracial, Conselhos Escolares, equipes pedagógicas e a sociedade 
civil.477 

Além disso, verificamos que o PEE em especial, na meta 13, tem como 

objetivo estruturar, implantar e implementar as diretrizes curriculares no sistema 

estadual público de ensino, na perspectiva inter/transdisciplinar, a partir de 

metodologias que destaquem as dimensões ética, humanística e cidadã bem como a 

construção da identidade pessoal e cultural.478 Assim em sua estratégia 13.4, a ação 

tem a finalidade de: 

Assegurar o desenvolvimento de projetos curriculares de caráter 
inter/transdisciplinares, entrelaçados com a Base Nacional Comum, 
relacionados aos direitos humanos e à educação voltada para atividades 
musicais, socioambiental, e àquelas relacionadas às questões 
etnicorraciais, de gênero e de sexualidade, dentre outros.479 

Quanto às políticas públicas para implementação da educação escolar 

quilombola no Amapá, o documento traz algumas referências quanto esta 

modalidade de ensino. Vejamos o quadro 6 a seguir: 

                                                        
475  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 45. 
476  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 46. 
477  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 15. 
478  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 16. 
479  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED), 2015, p. 16. 
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QUADRO 06: Metas e Estratégias do PEE - período 2015-2025. 
Metas Estratégia 

Meta 2 

2.5 - Produzir, em regime de colaboração com os Municípios, materiais didáticos 
específicos voltados à alfabetização de crianças das comunidades do campo, 
indígenas, negras, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas, de assentamentos, bem 
como de pessoas com necessidades educacionais específicas; 2.6 - Desenvolver 
instrumentos de acompanhamento do processo de alfabetização que considerem o 
uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das 
comunidades do campo, indígenas, negras, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas, e 
de assentamentos; 
2.8 - Promover, anualmente, formação continuada para docentes que atuem no 
campo, em assentamentos, com populações ribeirinhas, extrativistas, indígenas, 
negras e quilombolas, bem como para professores e professoras da Educação 
Especial; 2.11 - Criar programas de incentivo financeiro visando garantir a 
permanência de docentes efetivos que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, nas comunidades do campo, indígenas, negras, quilombolas, 
extrativistas, ribeirinhas, de assentamentos. 

Meta 3 

3.5 - Desenvolver e implantar novas tecnologias pedagógicas que articulem 
organização do tempo e atividades didáticas entre a Escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da Educação Especial, da Escola do 
campo e das comunidades indígenas, quilombolas, negras, ribeirinhas, extrativistas 
e de assentamentos, bem como dos adolescentes que estejam cumprindo medidas 
socioeducativas; 3.15 - Criar programas de permanência escolar, voltados 
especificamente para educandos das comunidades do campo, ribeirinhas, 
extrativistas, indígenas, negras, quilombolas e de assentamentos, de modo a 
reduzir o fenômeno evasão Escolar do Ensino Fundamental, garantindo-lhes direito 
à aprendizagem; 

Meta 4 

4.13 - Promover o acesso e a permanência dos educandos na escola do campo e 
das comunidades indígenas, quilombolas, negras, ribeirinhas, extrativistas, e de 
assentamentos, assegurando-lhes transporte, alimentação, alojamento e estrutura 
física, bem como pessoal docente e de apoio necessários ao regular 
desenvolvimento do período letivo. 

Meta 6 
6.8 - Atender às comunidades do campo, ribeirinhas, extrativistas, indígenas, 
quilombolas, negras, e de assentamentos, ofertando educação em tempo integral, 
baseada em consulta prévia a essas populações, que elucide peculiaridades locais, 
percepção sobre educação integral, e seu modo de ser e viver; 

Meta 12 

12.24 - Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
populações tradicionais, itinerantes, de comunidades ribeirinhas, extrativistas, 
indígenas, negras, quilombolas, e de assentamentos, incluindo conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades, bem como considerando a Língua 
materna das comunidades indígenas, além de produzir e disponibilizar materiais 
didáticos específicos para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, 
especialmente para os educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação; 

Meta 23 
23.5 - Considerar as especificidades socioculturais, no provimento de cargos 
efetivos para escolas do campo e de comunidades indígenas, negras, quilombolas, 
ribeirinhas, extrativistas, e de assentamentos, assegurando adicional de 
permanência e desenvolvimento profissional aos contratados; 

Fonte: PEE (2015-2025) – (Adaptado pelo autor). 

Compreender o PEE sob o pano de fundo das políticas educacionais para a 

educação das relações étnico-raciais nos possibilita conhecer como esta temática 

está sendo discutidas e/ou gestadas no espaço escolar e quais as estratégias e/ou 

ações que estão sendo desenvolvidas para ampliar o diálogo sobre a importância da 
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cultura e identidade negra, do combate ao racismo, da intolerância religiosa e da 

educação escolar quilombola no ambiente escolar.480 

Porém, como se trata de uma proposta educacional em vigor desde 24 de 

junho de 2015, ou seja, pouco mais de um ano, ainda não dá para traçarmos 

considerações significativas a esse respeito. Entretanto, durante nossa pesquisa de 

campo, estivemos acompanhando de perto a execução do PEE no estado do 

Amapá, e podemos afirmar que até o presente momento, essas metas e estratégias, 

ainda não foram executadas e/ou colocadas em prática.481 

4.2.2 Diretrizes curriculares e plano curricular da educação básica do estado do 

Amapá: avanços e retrocessos 

As Diretrizes Curriculares do Estado do Amapá é um documento que vem 

sendo construído e revisitado há mais de vinte anos. Devido à dificuldade de acesso 

a informações e/ou documentos que possam sustentar nossa análise, a reflexão 

deste tópico está fundamentada em trabalhos científicas publicados em periódicos, 

em fontes documentais do período de 2012 a 2016, bem como informações de 

conversa informal com a professora Wanda Maria da Silva Ferreira Lima, técnica 

lotada na Unidade de Orientação Curricular e Supervisão Escolar (UOCUS), órgão 

vinculado a SEED. É pertinente destacar que a referida professora fez parte da 

comissão de elaboração da ultima reformulação das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Amapá que ocorreu no período de 2012-2016.482 

Segundo Wanda Maria da Silva Ferreira Lima, as estratégias metodológicas 

adotadas pela Comissão organizadora foram num primeiro momento, investigadoras 

e com base na formação e vivências dos participantes. Em seguida, alicerçada na 

construção dos conteúdos programáticos dos componentes curriculares que 

ocorreram durante vários encontros com nas escolas até o ano de 2014. 

A partir de 2014, com as informações indexadas, a comissão organizadora 

se reuniu em encontros diários para construção do texto final, arte do documento, 

atualização de dados legais, correntes pedagógicas e filosóficas. Todo o trabalho foi 

embasado na proposta de currículo mínimo e na proposta filosófica de 
                                                        
480  Diário de campo – dezembro de 2016 a janeiro de 2017. 
481  Diário de campo – dezembro de 2016 a janeiro de 2017. 
482  Diário de campo – 05 de agosto de 2016. 
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desenvolvimento sustentável. O documento final ficou composto por quatrocentos e 

trinta e oito páginas, sendo encaminhado ao Conselho Estadual de Educação 

(CEE/AP) no mês de junho de 2016, para ser analisado e posteriormente aprovado. 

No Amapá, segundo Márcio Moreira Monteiro, se tem trabalhado na 

execução de um projeto de reorientação curricular com o propósito de discutir 

diversos temas, dentre eles a implementação da Lei n° 10.693/2003. Esse projeto 

visa à organização de um currículo escolar voltado para a construção de uma 

política educacional com base no multiculturalismo e no respeito às diversidades.483 

Segundo pesquisa de Márcio Moreira Monteiro, a reestruturação curricular 

nas escolas do Estado do Amapá teve início no período de 1995 a 2002. Sendo que 

no período de 2003 a 2005 a preocupação maior esteve centrada na análise dos 

documentos por parte do CEE/AP. Já no período de 2006 a 2009, mesmo que de 

forma precária a SEED deu continuidade, concretizando o referido plano através de 

ações prioritárias como encontros, seminários, sistematização de materiais, 

qualificação de professores/as e técnicos/as da SEED, entre outros. O autor ressalta 

que para o ano de 2010 a meta da SEED era que a versão final do Plano Curricular 

Estadual fosse divulgado e distribuído em todas as unidades escolares.484 

Entretanto, Márcio Moreira Monteiro, destaca que “a temática ficou restrita 

aos preceitos legais no que diz respeito à inclusão no currículo de conteúdos de 

história e cultura afro-brasileira”. E ainda que os setores ligados a SEED como a 

Núcleo de Assessoramento Técnico Pedagógico do Amapá (NATEP) e o NEER, não 

têm entendimento “[...] de como inserir a temática afrodescendente no currículo 

escolar [...]”, bem como não têm “concordância no que concerne aos limites e 

responsabilidade de cada um desses setores na implementação do que preceitua a 

Lei 10.639/03 [...]”.485 

Ao analisarmos o Plano Curricular da Educação Básica do Estado do 

Amapá486 por ocasião de nossa pesquisa de mestrado (pesquisa de campo no 

período de 2012 a 2013), detectamos que a última reformulação da Proposta 

                                                        
483  MONTEIRO, Márcio Moreira. Políticas Educacionais para a população negra: uma análise global e 

local. Revista O público e o privado, nº 16 - Julho/Dezembro, 2010. p. 155. Disponível em: 
<http://www.seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado&page=article&op=view&path%5B%5D=13&
path%5B%5D=95>. Acesso em: 10 abr. 2016. 

484 MONTEIRO, 2010, p. 156-157. 
485 MONTEIRO, 2010, p. 157-158. 
486 Para maiores informações ver última versão do Plano Curricular da Educação Básica do Estado do 

Amapá. SEED, Macapá, 2009. Disponível em: 
<http://www.ceap.br/artigos/ART27022011132327.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2016. 
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Curricular tinha sido realizada no ano de 2009. Na época, O Plano Curricular, foi 

elaborado pelos docentes da Rede Estadual de Ensino, tendo como Base Legal a 

LDBEN nº 9.394/1996, os PCN, as Orientações do Ensino Médio, as Diretrizes 

Curriculares e a Sistemática de Avaliação do Estado do Amapá, bem como uma 

série de recursos didáticos, equipe gestora, alunos/as e comunidade escolar como 

instrumento norteador para a prática docente.487 

Assim, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado (que há 

mais de 20 anos não era reformulada), bem como o Plano Curricular de 2009, 

passaram a ser discutidas e planejadas para uma nova reformulação a partir de 

2014. Entretanto, os trabalhos ficaram somente nas discussões. Somente em 2015, 

a UOCUS órgão vinculado a SEED voltaram a dar continuidade aos trabalhos de 

conclusão das Diretrizes Curriculares, realizando encontros sistemáticos para o 

estudo e reformulação dos saberes integrantes dos componentes da matriz 

curricular dos níveis fundamental e médio da educação básica.488 

Os estudos iniciaram-se no dia 10 de agosto e se estenderam até o dia 30 

de agosto de 2015, obedecendo a um cronograma pré-estabelecido de discussão 

por componente curricular, no auditório da Escola Estadual Castelo Branco no 

munícipio de Macapá-AP.489 

Segundo informações da UOCUS, a proposta foi desenvolvida por cada 

componente curricular específico, tendo participação efetiva por diversos professores/as 

e de todas as disciplinas das escolas estaduais que pertencem ao município de 

Macapá e Santana, bem como a participação de técnicos e técnicas da SEED, além 

de docentes do Ensino Modular Fundamental e Médio, e do Núcleo de Educação de 

Jovens e Adultos.490 

E a metodologia utilizada foi a de revitalização e de seleção de conteúdos de 

acordo com a realidade escolar amapaense. O trabalho deve assessoramento 

metodológico do professor José Enildo Elias Bezerra (doutorando em Educação pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ).491 Vale destacar que a nova 

proposta de Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Amapá 

                                                        
487  CUSTÓDIO, 2014. 
488  Diário de campo – 23 de fevereiro de 2016. 
489  Diário de campo – 23 de fevereiro de 2016. 
490  Diário de campo – 23 de fevereiro de 2016. 
491  Diário de campo – 23 de fevereiro de 2016. 
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reformulada em 2015, até a presente data, encontra-se em análise pelo CEE/AP 

para posterior aprovação.492 

4.2.3 Políticas de ações afirmativas desenvolvidas no Amapá para a educação das 

relações étnico-raciais (2008-2016) 

A seguir, com base na análise de documentos oficiais e de acordo com 

informações sistematizadas de nosso Diário de Campo, destacamos algumas 

políticas de ações afirmativas que foram e/ou estão sendo desenvolvidos nos 

últimos nove anos pela SEED em parceria com outras Instituições no Amapá. São 

encontros para discutir e buscar caminhos para a implementação de políticas 

públicas para as relações étnico-raciais, em especial para a educação escolar 

quilombola: 

a) Ações, cursos e projetos desenvolvidos pelo Programa Amapá Afro493 na 
área da educação 

Dentre as ações, cursos e projetos previstos no Programa Amapá Afro e 

voltados especificamente para a área da educação, destacamos alguns que 

consideramos importantes. No entanto, nem todos/as foram executados/as. Vejamos 

o quadro 07 que traz os nomes dos projetos, os objetivos e o público alvo. 

QUADRO 07: Programa Amapá Afro - Educação étnico-racial 
PROJETO OBJETIVO PÚBLICO ALVO 

Curso de 
especialização em 
“ensino de história 
e da cultura afro-
brasileira” 

- Capacitar professores/as para a 
organização curricular, elaboração de 
material didático e para as práticas 
educativas que envolvam os conteúdos 
de História e da Cultura Afro-brasileira e 
Africana. 

Professores/as 
Licenciados/as da Rede 
Pública de ensino do 
Estado do Amapá. 

                                                        
492  Diário de campo – 30 de janeiro de 2017. 
493  O Programa Amapá Afro criando em 2010 através da Lei Estadual de nº 1.519/2010. Esse 

programa surgiu no cenário educacional amapaense de maneira interessante, anunciando ações 
que teriam como propósito a implementação da Lei nº 10.639/2003, ideia que é reforçada pela 
Resolução nº 075 de 26 de outubro de 2009/CEE-AP (CUSTÓDIO, 2014, p. 150). Entretanto, foi 
mais uma política de governo para atrair recursos federais. De acordo com o texto oficial, este 
Programa Amapá Afro tem por objetivo elaboração de políticas públicas de respeito à diversidade 
étnica, elevação da qualidade de vida da população negra, políticas de educação, saúde, cultura, 
trabalho, renda, esporte e lazer. 
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Projeto Akomabu 

- Resgatar elementos ligados à 
valorização da cultura do negro a partir da 
perspectiva das relações étnico-raciais; - 
Fomentar a estruturação da Identidade 
Quilombola na comunidade escolar; 
visando à consolidação dessa 
organização junto aos demais grupos que 
compõem a sociedade brasileira. 

Gestores/as, técnicos/as 
e professores/as das 
escolas localizadas em 
comunidades 
quilombolas ou que 
atendam os/as 
alunos/as oriundos/as 
delas. 

Projeto Conhecer 
- Realizar um diagnóstico situacional das 
Escolas localizadas ou que atendam 
Comunidades Quilombolas. 

Gestores/as, técnicos/as 
e professores/as das 
escolas localizadas em 
comunidades 
quilombolas ou que 
atendam os/as 
alunos/as oriundos/as 
delas. 

Projeto diversidade 
na semana 
pedagógica 

- Realizar, durante as semanas 
pedagógicas, reuniões pedagógicas e 
reuniões de planejamento escolar, onde 
serão abordadas as temáticas das 
Relações Étnico-raciais, História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana. 

Gestores/as, 
técnicos/as, 
professores/as e demais 
profissionais em 
educação lotados nas 
escolas localizadas nas 
sedes dos municípios. 

Projeto “a SEED 
vai à escola da 
diversidade negra” 

 

 

- Ofertar um curso de 20 horas para 
profissionais que atuam na área. 
SEED/AP (Gestores/as e Técnicos/as), 
no intuito de aproximar as ações do 
NEER com a dos respectivos órgãos por 
eles representados.  

Gestores/as e 
Técnicos/as da 
SEED/AP. 

Projeto “Afro-
descendência no 
sistema de 
organização 
modular de ensino 
(SOME)” 

Ofertar um curso de 20 horas para 
profissionais em educação que atuam no 
SOME, no intuito de aproximar as ações 
do NEER com a dos respectivos órgãos 
por eles/as representados/as. 
 

Professores/as que 
atuam no SOME – 
SEED/AP 
 

“Seminário 
negritude Amapá: a 
cultura e o 
imaginário negro 
amapaense na sala 
de aula” 

Estimular a valorização das populações 
negras no âmbito escolar e social. Assim 
como; oferecer subsídios às escolas na 
implementação das Leis. 10.639/2003 e 
1.196/2008. Nos municípios do Estado. 
 

Realizar um seminário 
nos 16 municípios do 
Estado. 
 

Curso de 
capacitação/ 
formação 
continuada de 
professores/as e 
técnicos/as voltado 
às relações étnico–
raciais na 
educação. 

- Capacitar Gestores/as e profissionais da 
educação com base nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação 
das relações étnico-raciais e para o 
ensino da História e Cultura Afro-
brasileira, Africana e Afro amapaense. 
 

Professores/as e 
Técnicos/as lotados/as 
nas escolas estaduais 
 

Projeto 
analfabetismo 
jamais! 
 

Erradicar o analfabetismo nas 35 
comunidades afro amapaense do Amapá. 
 

População das 
comunidades 
quilombolas e 
tradicionais do estado. 

Contratação de 
consultoria 
especializada em 
conteúdos étnico-
raciais 

Construir Matrizes e Conteúdos para 
cada série do Ensino Fundamental e 
Médio para Implementação da Lei 
10.639/2003 na rede pública de ensino.  

Sistema Estadual de 
Ensino. 

 

 

Curso de Capacitar gestores/as e profissionais da Docentes e Técnicos 
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capacitação/ 
formação 
continuada de 
professores/as e 
técnicos/as voltado 
para efetivação da 
lei 10.639/2003 no 
ensino superior. 

educação com base nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação 
das relações Étnico-raciais e para o 
ensino da História e Cultura Afro-
brasileira, Africana e Afro amapaense. 
 

lotados na Universidade 
Estadual do Amapá - 
UEAP 
 

Produção de 
material didático 
para atendimento 
da lei 10.639/2003. 
 

Valorizar nacionalmente e regionalmente 
a cultura afro-brasileira e afro amapaense 
nos termos das Diretrizes Curriculares 
para a Educação das relações Étnico-
raciais e para o ensino da História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Afro 
amapaense.  

Sistema Estadual de 
Ensino. 
 

Inscrição e 
pagamento de 

beneficio Amapá 
afro jovem  

 

Estimular a permanência e continuidade 
dos estudos aos/as jovens negros/as e/ou 
afrodescendentes e quilombolas do 
Ensino Médio e Superior, por meio de 
pagamento de benefício, que subsidiará a 
compra de materiais de estudo, despesas 
com transporte e alimentação.  

Jovens negros/as e/ou 
afrodescendentes e 
quilombolas do Ensino 
Médio e Superior 
 

Fonte: Custódio (2014) e pesquisa de campo – 2015/2016. (Adaptado pelo autor). 

Embora esses projetos referentes ao eixo educacional estejam voltados para 

a efetivação da Lei nº 10.639/2003 na educação pública amapaense, na prática, 

verificamos que se apresentam de maneira muito genérica e superficial, não 

atendendo o objetivo principal que é a população negra, em especial, as localizadas 

nas comunidades quilombolas. 

b) I Encontro Estadual de Educação Quilombola - de 10 a 11 de novembro de 
2011 

A SEED, por meio do NEER, realizou em 2011 o I Encontro Estadual de 

Educação Quilombola no Amapá, nos dias 10 e 11 de novembro, na cidade de 

Macapá (AP). O encontro com a temática Terra, tradição e liberdade: Uma história 

de vida teve o intuito de reunir professores/as e técnicos/as que atuem em 

comunidades quilombolas. O encontro ainda abordou a identidade cultural, social e 

histórica das comunidades remanescentes de quilombo. 

O encontro foi idealizado para ser um fórum de discussão, reflexão e 

proposições para as unidades escolares localizadas em áreas remanescentes de 

quilombos ou que atendem a estudantes oriundos destas áreas. A iniciativa visou 

contribuir com a troca de experiências educacionais, com a valorização das boas 

práticas pedagógicas, e para o reconhecimento da importância histórica dos saberes 
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das comunidades tradicionais, adequando o fazer pedagógico às novas DCN para a 

Educação Escolar Quilombola. 

O encontro foi um espaço para de atividades como palestras, oficinas e 

minicursos para os docentes e técnicos/as, objetivando reforçar as especificidades 

da educação escolar quilombola no Amapá. 

c) II Encontro Estadual de Educação Quilombola e I Encontro de estudos 
Afroamapaenses - de 06 a 08 de novembro de 2013 

Em 2013 no período de 06 a 08 de novembro aconteceu o II Encontro 

Estadual de Educação Quilombola e o I Encontro de estudos Afroamapaenses com 

a temática Direito a memória, por uma reparação histórica. O evento foi promovido 

pela SEED, sendo realizado na UNIFAP em parceria com as diversas secretariais 

estaduais e a Associação Nacional de História (ANPUH) - Seção Amapá. 

O desafio foi preservar os costumes culturais, históricos e discutir a 

educação nas áreas quilombolas do Amapá. Os dois eventos aconteceram 

simultaneamente com a participação de aproximadamente duzentos docentes que 

atuam nas vinte e uma escolas quilombolas que abrangem os municípios de Macapá 

e Santana. As discussões foram direcionadas para as DCN para a Educação 

Quilombola, de acordo com a Lei n° 10.639/2003. 

d) II Encontro Estadual Afroamapaense no Amapá – 07 e 08 de novembro de 
2014 

O II Encontro Estadual Afroamapaense no Amapá com a temática Cultura, 

tradição e resistência de um povo que atravessou o Atlântico. O encontro foi sediado 

no dia 07, na capital do Estado, Macapá, e teve as suas atividades desenvolvidas no 

Museu Sacaca. Os debates do primeiro dia tiveram discussões sobre a temática 

Mazagão uma cidade, dois continentes. O segundo dia foi realizado no município de 

Mazagão-AP, onde foram oferecidas oficinas sobre a temática. 

O evento buscou ampliar os estudos das tradições culturais, memórias e 

oralidades da história da cidade e fortaleza localizada em Mazagão-AP, que foram 

deslocadas para a floresta amazônica no século XVIII. 

e) Encontro Estadual de Educação Quilombola – de 04 a 06 de novembro de 

2015 
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Segundo o Portal da ANPUH-AP, o Encontro Estadual de Educação 

Quilombola é um fórum de discussão, reflexão e de proposições para as unidades 

escolares que pertencem às áreas remanescentes de quilombos, ou que atendem a 

estudantes oriundos/as destas áreas, no estado do Amapá. Este evento foi um 

momento ímpar para integrar pessoas, trocar experiências e buscar informações 

para melhorar o atendimento educacional das escolas amapaenses e das 

comunidades quilombolas. O objetivo do evento foi oportunizar a divulgação: a) de 

estudos sobre temas ligados à Educação, à História e às identidades culturais; b) de 

relatos de experiências de profissionais da educação básica, relativos à valorização 

da história e das identidades culturais locais. Para tanto, foram realizados Simpósios 

Temáticos e Oficinas.494 

Acreditamos que a participação do Estado como um agente facilitador de 

políticas educacionais que visem à possibilidade de implementação das DCN para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana, como consta na Lei Federal n° 10.639/2003, Lei Estadual nº 

1.196/2008, Resoluções estaduais n° 077/2014 e 025/2016 do CEE/AP, PEE/AP, 

entre outros, seja de suma importância para a garantia da cidadania e para uma 

educação de qualidade. No entanto, nesse processo, a população amapaense e 

principalmente a comunidade escolar, precisa estar acompanhando e atuando com 

voz ativa para que essas propostas não fiquem somente no papel e nos discursos. 

f) I Encontro Estadual de Gestores Quilombolas do Amapá – de 25 a 26 de 
agosto de 2016 

O I Encontro Estadual de Gestores Quilombolas com a temática 

Fortalecendo a identidade quilombola das escolas, em sua primeira edição, foi 

idealizado para ser um fórum de discussão, reflexão e proposições para as unidades 

escolares que se encontram em territórios étnicos do estado do Amapá; 

pertencentes a áreas remanescentes de quilombos ou que atendam alunos 

provenientes dessas áreas, visando à formação continuada de seus/suas 

gestores/as. O evento ocorreu no auditório do CEE/AP nos dias 25 e 26 de agosto 

de 2016, no horário de 8h às 12h. 

                                                        
494  ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE HISTÓRIA - SEÇÃO AMAPÁ. Notícias - 26/06/2015. Disponível em 

<http://ap.anpuh.org/informativo/view?ID_INFORMATIVO=5472>. Acesso em: 18 abr. 2016. 
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Foi um trabalho realizado pelo NEER/SEED, CEESP/SEED, em parceria 

com o Serviço Social do Comércio (SESC); Federação do Comércio do Estado do 

Amapá (FECOMÉRCIO); CEE-AP; O Instituto Municipal de Política de Promoção da 

Igualdade Racial (IMPROIR); Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade 

Federal do Amapá (NEAB-UNIFAP) e Secretaria Extraordinária de Políticas para 

Afrodescendentes (SEAFRO). 

Segundo o portal do evento, com o tema: “Fortalecendo a Identidade 

Quilombola das Escolas”, o encontro visou contribuir para a troca de experiências 

educacionais, bem como para a valorização das boas práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas unidades escolares, localizadas nos territórios quilombolas e, por 

outro lado, proporcionar aos profissionais da gestão escolar uma formação dentro do 

contexto das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, a partir da realização de atividades 

como: palestras, oficinas e minicursos para os/as gestores/as e técnicos/as, além de 

oportunizar a divulgação, dessas práticas pedagógicas referentes à temática.495 

Por ocasião do evento também foram entregue aos participantes um CD 

contendo material em PDF sobre: leis, decretos, resoluções, pareceres e uma 

coletânea de artigos e livros sobre a educação para as relações etnicorraciais. 

g) III Encontro Estadual de Educação Quilombola e Indígena – de 25 a 27 de 
outubro de 2016 

O III Encontro Estadual de Educação Quilombola e Indígena, com o tema: A 

educação como instrumento de transformação social para a diversidade negra e 

indígena visou à formação continuada dos profissionais da educação amapaense 

aconteceu nos dias 25 a 27 de outubro de 2016 no auditório central do SEBRAE em 

Macapá. A edição visou ainda contribuir para a troca de experiências educacionais, 

bem como para a valorização das boas praticas pedagógicas desenvolvidas nas 

unidades escolares, localizadas nos territórios tradicionais, quilombolas e indígenas 

e, por outro lado, proporcionar aos profissionais da educação uma formação dentro 

do contexto das leis n°s 10.639/2003 e 11.645/2008, com a realização de atividades 

como: palestras, oficinas e minicursos para os docentes, técnicos, e comunidade 

                                                        
495  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED). NEER. I Encontro Estadual de 

Gestores Quilombolas do Amapá. De 25 a 26 de setembro de 2016. Disponível 
em:<https://credencial.imasters.com.br/i-encontro-estadual-de-gestores-quilombolasfortalecendo-
a-identidade-quilombola-das-escolas>. Acesso: em 27 set. 2016. 
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acadêmica do estado, além oportunizar a divulgação, exposição de trabalhos e 

produções científica e pedagógica referente aos estudos afro indígena.496 

De maneira geral, percebemos que a SEED em parceria com outros órgãos, 

vem apresentando ações pontuais de entendimento e instrumentalização de 

políticas públicas voltadas para a implementação da Lei nº 10.639/2003. Além disso, 

não há, ainda, uma proposta sistemática e satisfatória de atendimento educacional 

voltada para a educação escolar quilombola. 

4.2.4 Percepções sobre a educação escolar na CRQMP: experiências e vivências da 

escola quilombola Antônio Bráulio de Souza 

Esse tópico está fundamentado em nossas observações in loco, análise 

documental, bem como nas entrevistas realizadas no período de setembro a outubro 

de 2016. Nesse período de observações no espaço escolar, percebemos que 

embora seja uma escola de pequena estrutura física, é um espaço muito receptivo. 

Em todas as nossas visitas, fomos muito bem recebidos, com carinho e atenção por 

todos/as. Concordamos com a percepção da professora (Participante G) que está 

trabalhando na escola desde o início do ano de 2016. Segundo a professora, 

[...] é uma escola bem família todo mundo aqui é família é primo, é irmão, é 
uma escola bem família, o clima aqui é harmonioso não é um clima assim 
de estranheza todo mundo aqui é envolvido na escola, eu que cheguei 
assim, fui uma estranha que chegou, eu que cheguei recentemente, mas eu 
posso ver um ambiente muito familiar, um ambiente muito saudável [...] 
(PARTICIPANTE G – PROFESSORA). 

Em se tratando especificamente do sistema educacional vigente na 

comunidade, percebemos que o mesmo não atende à demanda do quilombo, pois 

existe apenas uma escola em funcionamento. É a Escola Quilombola Estadual 

Antônio Bráulio de Souza, que oferece somente o ensino fundamental (1º ao 5º ano 

da educação básica) como modalidade de ensino. Vejamos a figura 27 do prédio 

atual da escola quilombola: 

                                                        
496  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO AMAPÁ (SEED). NEER. III Encontro Estadual de 

Educação Quilombola e Indígena. De 25 a 27 de outubro de 2016. Disponível em: 
<https://credencial.imasters.com.br/iii-encontro-estadual-de-educao-quilombola-e-indgena-a-
educacao-como-instrumento-de-transformacao-so >. Acesso: em 10 nov. 2016. 
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FIGURA 27: Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo – 2015. 

De acordo com relatos de nossos participantes da pesquisa, somente em 

1977, oficialmente chega à educação escolar na comunidade, com a primeira etapa 

do ensino fundamental (antigo ensino primário – 1ª a 4ª série), o qual permanece até 

hoje. Segundo relatos orais, foi um pedido da comunidade a SEED em 1977, a qual 

atendeu a solicitação, enviando uma professora para iniciar os trabalhos escolares. 

Vejamos a figura 28 do prédio antigo da escola quilombola: 

FIGURA 28: Casa de Antônio Bráulio de Souza onde funcionou a antiga Escola de 

1º Grau do Mel no período de 1977 a 1989 

 
Fonte: Varomilda Cabral de Souza/pesquisa de campo – 2016. 
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No início, a escola chamava-se “Escola de 1º Grau do Mel” e funcionava na 

residência do senhor Antônio Bráulio de Souza. O prédio próprio somente foi 

construído em 1989. Com o falecimento do patriarca do quilombo, a nova liderança 

da comunidade solicitou a SEED em 1994 a mudança do nome da escola para 

Antônio Bráulio de Souza, com intuito de homenagear o fundador da comunidade. 

Entretanto essa mudança só ocorreu no ano de 1997, quando a escola de fato 

passou a ser chamada de “Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de 

Souza”.497 Atualmente a escola atende a um total de vinte e um alunos/as 

matriculados/as no Ensino Fundamental, assim distribuídos: 

QUADRO 8: Alunos/as matriculados/as – Ano letivo 2016 

Ensino 
Fundamental  

Quantitativo 
de alunos 

Sexo Faixa etária 
(idade) Masculino Feminino 

1° ano 5 3 2 6 anos 
 

2° ano 4 1 3 7- 8 anos 
 

3° ano 2 2 0 9 anos 
 

4° ano 5 4 1 10 anos 
 

5° ano 5 4 1 10 - 11 anos 
 

Total 21 14 7  
 

Fonte: Secretaria da Escola Quilombola Antônio Bráulio de Souza (adaptado pelo autor). 

O ensino é oferecido pelo horário da manhã (das 07h30min às 11h40min) na 

forma de multisseriado498 devido à escola possuir somente duas salas de aula e três 

professoras em atividade de classe, sendo que uma fica na biblioteca para auxiliar 

nos trabalhos e pesquisas dos alunos/as. Entretanto em situações pontuais, 

alguns/mas alunos/as retornam pelo horário da tarde (das 14h às 17h30min) para 

reforço escolar e/ou reposição de aulas.499 

Uma situação também levantada por nossos participantes da pesquisa trata-

se da merenda escolar diferenciada oferecida ao/as alunos/as. Embora o MEC, 

compreendendo que a política da ação afirmativa exige uma ação integral, 

destinando para as escolas quilombolas uma merenda escolar em dose dobrada 
                                                        
497  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
498  As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o/a professor/a 

desenvolve suas atividades, na mesma sala de aula, com várias séries do Ensino Fundamental 
simultaneamente, tendo de atender a alunos/as com idades e níveis de conhecimento diferentes. 

499  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
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para cada criança, com o intuito de proporcionar um melhor desempenho escolar, é 

preciso (re) pensar a nutrição a partir do que a própria comunidade produz e da sua 

própria cultura alimentar, pois na maioria das vezes, o cardápio não condiz com a 

realidade cotidiana desses alunos quilombolas. 

Segundo a direção escolar (Participante E), muitas vezes essas atividades 

que acontecem em contra turno também são prejudicas porque o mesmo transporte 

que traz esse aluno pela manhã não pode fazê-lo à tarde, porque já tem 

compromisso para deslocar outros alunos a outras comunidades vizinhas. 

Atualmente a escola conta com um serviço de transporte terceirizado de três 

Kombi’s (marca Volkswagen) para transporte dos/as alunos/as sendo que duas 

Kombi’s são para atender aqueles moram na vizinhança, em comunidades distantes 

e que estudam na escola do quilombo e outra para transporte de alunos/as que 

moram na comunidade, mas que estudam em outras escolas nas proximidades que 

oferecem a segunda etapa do ensino fundamental (6° ao 9° ano). Esse serviço trata-

se de um contrato celebrado com a SEED com uma empresa pertencente a um dos 

moradores da própria comunidade.500 Vejamos a figura 29 que mostra o transporte 

utilizado pelos alunos/as: 

FIGURA 29: Transporte escolar dos alunos do quilombo 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo – 2016. 

Lembramos que embora a modalidade de ensino multisseriado tenha 

diminuídos nos últimos anos na educação brasileira, ainda é uma realidade muito 

                                                        
500  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
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presente em algumas localidades. Em algumas regiões, como é o caso de algumas 

escolas localizadas na zona rural do Amapá, as classes multisseriadas são a única 

alternativa de estudo, devido uma série de fatores como falta de investimento em 

infraestrutura, espaço físico inadequado, números de professores/as reduzidos/as, 

evasão escolar ou quantitativo muito baixo de alunos/as matriculados/as, entre 

outros fatores. 

Esse tipo de oferta de ensino é um desafio para o/a professor/a, pois precisa 

lecionar diferentes conteúdos para meninos e meninas com idades diversas. Além 

disso, muitos profissionais não estão qualificados e preparados para esse tipo de 

ensino, enfrentado muitas dificuldades ao realizar atendimento individual e 

planejamento para segmentos diferentes numa mesma turma. 

Vejamos a figura 30 que mostra os/as alunos/as em atividades em sala de 

aula: 

FIGURA 30: Alunos/as em atividade na sala de aula 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

Segundo os relatos de nossos participantes da pesquisa (Participantes E, F 

e G), a escola da CRQMP desenvolve suas atividades educacionais, seguindo as 

diretrizes curriculares da base nacional. E na escola, são feitas algumas adaptações 

para trabalhar temáticas sobre quilombo e religião. Além disso, um dos principais 

instrumentos de trabalho em sala de aula é o livro didático recebido pelo MEC que 

não são específicos para a educação escolar quilombola. 

Durante as observações in loco, verificamos que a prática das educadoras 

oscila muito, pois em alguns momentos as aulas são ministradas por meio material 
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didático confeccionado pelas próprias professoras no qual a docente procura 

estabelecer uma relação prática com a história, os saberes e os fazeres da 

comunidade local, ora as aulas são ministradas por meio de aulas expositivas tendo 

o livro didático, como principal instrumento. 

É pertinente destacar que os livros didáticos utilizados nas escolas 

brasileiras, no geral, apresenta uma história negativa, racista, discriminatória e 

preconceituosa do negro e da negra, o que gera estereótipos negativos na medida 

em que fazem uma representação positiva do branco em detrimento de outros. 

Quanto à existência do PPP, ao perguntamos aos representantes da escola, 

obtivemos as seguintes respostas: 

Infelizmente não temos. Não vou dizer que a culpa é de gestores anteriores 
[...] nós estamos à frente da escola e há um planejamento que ano que vem 
nós possa começar a construir um plano politico pedagógico da escola, mas 
atualmente não tem [...] (PARTICIPANTE E – REPRESENTANTE 
DIREÇÃO ESCOLAR). 
Não. Nunca foi concretizado devido essa situação quando a  gente tá 
formando um grupo que tá estudando já pra fazer aí sai ou sai o diretor ou 
sai o professor ai fica todos nós até a gente conseguir reunir 
(PARTICIPANTE F – PROFESSORA). 
[...] eu vou ser sincera com você, quando eu cheguei aqui o ano letivo foi 
meio conturbado esse primeiro semestre teve greve de transportadora 
[paralisação de transporte escolar], [...] então o projeto politico aqui na 
escola eu ainda não conheço, mas acredito que é assim (PARTICIPANTE G 
– PROFESSORA). 

As falas confirmam nossa hipótese de que a escola não possui um projeto 

político pedagógico ou uma proposta pedagógica para atuar com alunos e alunas 

quilombolas. Lembramos que essa escola possui mais de trinta e oito anos de 

existência na CRQMP. Segundo nosso entrevistado (Participante E), as atividades 

didáticas voltadas para a questão quilombola na escola, são muito pontuais, 

acontecendo somente por ocasião de datas comemorativas como, por exemplo, o 

Dia Nacional da Consciência Negra, 21 de abril (descobrimento do Brasil), entre 

outras. 

Para os representantes da escola, a dificuldade na implementação da Lei n° 

10.639/2003 no ambiente escolar se da pelo fato de falta de conhecimento sobre as 

leis para a educação das relações étnico-raciais. Para o gestor escolar e uma das 

professoras (Participantes E e G), a dificuldade também se dá pela falta de 

experiências em áreas ou escolas quilombolas. Segundo eles, essa é a primeira vez 

que se deparam com essa tipo de ensino. 
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Os representantes da escola ressaltam que poucas vezes tiveram a 

oportunidade de participar de cursos sobre a temática quilombola ou a 

implementação da Lei n° 10.639/2003. Um exemplo citado pelos participantes da 

entrevista foi o I Encontro Estadual de Gestores Quilombolas com a temática 

“Fortalecendo a identidade quilombola das escolas” que aconteceu nos dias 25 e 26 

de agosto de 2016, onde pela primeira vez foi disponibilizado um CD contendo 

documentos sobre a educação quilombola. 

Sobre a escola estar preparada pra aplicação da Lei n° 10.639/2003, os 

representantes da escola responderam: 

Olha, eu acredito que não, primeiro por se tratar de uma política pública 
infelizmente ate você chegar entre a teoria ter uma pratica é um caminho 
muito grande, pra gente efetivar uma política pública a necessidade primeiro 
a gente tem quer ter investimentos, ter qualificação por parte do governo por 
essa qualificação não só na área de educação quilombola mas em várias 
áreas [...] recebemos os parâmetros, recebemos as normativas, mas no 
entanto os professores não são qualificados [...] a gente tem percebido ao 
longo do ano um acerta deficiência na formação do professor na questão do 
professor quilombola (PARTICIPANTE E – REPRESENTANTE DIREÇÃO 
ESCOLAR). 
Bom, preparada ela não está pra ser aplicada a lei [...] é fragmentado aquilo 
que a gente trabalha [...] pra colocar essa lei, pra tá funcionando teria que 
ter toda uma situação e essa situação geralmente quando a gente tá 
formando acaba final do ano porque outros professores saem e vêm outros, 
aí fica difícil (PARTICIPANTE F – PROFESSORA). 
Então, como não sei assim, não me recordo da lei e de que se trata eu 
realmente não sei te responder isso se ela tá ou não preparada, eu não sei 
qual a forma que se dar teoricamente na lei né (PARTICIPANTE G – 
PROFESSORA). 

Diante das falas, tanto da gestão escolar, quanto das professoras da escola, 

demonstram que a escola local não está preparada para a implementação da Lei n° 

10.639/2003, devido vários fatores como, por exemplo, infraestrutura inapropriada, 

paralisações, greves, rotatividade de professores na escola, que na sua maioria, não 

tem experiência ou prática com a educação escolar quilombola, falta de 

investimentos na qualificação de professores e de material pedagógico específico. 

Diante desse contexto, perguntamos aos representantes da escola 

(Participantes E, F e G) se mesmo com essas dificuldades apontadas sobre a 

implementação da Lei n° 10.639/2003, era possível perceber mudanças no cotidiano 

escolar quanto à educação para as relações étnico-raciais. Obtivemos as seguintes 

respostas: 

[...] pelo fato de ter uma certa identidade quilombola com as pessoas aqui a 
gente tem um habito de dizer eu sou quilombola. Eles falam com orgulho e 
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então eles acabam trazendo pra dentro da escola também então essa 
questão da identificação com a cultura negra né, não com todos os 
aspectos, mas porque há uma diferenciação aqui na comunidade por ser 
protestante [...] (PARTICIPANTE E – REPRESENTANTE DIREÇÃO 
ESCOLAR). 
Bom, algumas mudanças que teve foi tipo assim [...] ficou no nosso 
planejamento anual de chamar uma pessoa da comunidade pra dar tipo 
assim, explicações sobre a comunidade sobre o que é ser quilombo e de 
morar na comunidade, inclusive isso ia acontecer nas terças-feiras mais de 
tantas paralizações a gente ainda não conseguiu fazer (PARTICIPANTE F – 
PROFESSORA). 
Ah, com certeza, toda lei traz mudança né, no comportamento, nas atitudes, 
na mitologia que os profissionais vão trabalhar, com certeza. E porque são 
uma comunidade quilombola tenho certeza que sim que acontece 
(PARTICIPANTE G – PROFESSORA). 

Com base nossos discursos acima e levando em consideração as 

observações in loco, percebemos que as mudanças no cotidiano escolar quanto à 

educação para as relações étnico-raciais se dá mais pelo fato da comunidade ter 

conseguido o título e ser reconhecida como comunidade quilombola e também 

devido à autodelcaração estar muito presente nas falas da liderança local e das 

famílias, o que implica na reprodução no ambiente escolar. 

O estabelecimento escolar atualmente não atende mais as necessidades 

dos alunos, pois possuem somente duas salas de aula, uma sala destinada à 

direção e secretaria escolar, uma cozinha e dois banheiros (masculino e feminino) 

com chuveiro. Dentre os equipamentos: TV, computador, impressora entre outros 

objetos como armários em aço, mesas, cadeiras, ventilador e os equipamentos e/ou 

objetos de cozinha (fogão, freezer, geladeira).501 Vejam a figura 31 que mostra um 

único espaço destinado à direção escolar e secretaria da escola: 

FIGURA 31: Direção escolar e secretaria da escola quilombola 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

                                                        
501  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
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Quanto à biblioteca da escola, esse espaço é dividido com uma das salas de 

aula. O local é separado por uma parede de madeira. Segundo o Participante F,502 a 

biblioteca funciona como suporte para os trabalhos do professor de sala de aula. 

Entretanto, são encontradas algumas dificuldades devido o espaço ser inadequado, 

falta de equipamento, deficiência de livros e de outros materiais para 

complementação dessas atividades. Vejamos a figura 32, que mostra a imagem 

desse espaço: 

FIGURA 32: Biblioteca da escola 

 
Fonte: Acervo pessoal/pesquisa de campo - 2016. 

A escola nos últimos anos tem enfrentado alguns problemas, entre eles, a 

falta de funcionários/as na área de serviços gerais e cozinha em razão da 

aposentadoria de alguns servidores. Essas ausências têm prejudicado os serviços 

essenciais como a higienização e manutenção do ambiente escolar assim como a 

execução da alimentação dos/as alunos/as.503 

Segundo informações de um dos moradores da CRQMP, por várias vezes a 

direção da escola comunicou e expos a SEED a situação pela qual a escola 

quilombola Antônio Bráulio de Souza vinha enfrentando. Pedindo assim, 

providências para solucionar os problemas. Entretanto, por ausência de retorno por 

parte da SEED, em 2014 foi feito uma denúncia ao Ministério Público Federal do 

Amapá sobre tais questões. Em decorrência do fato, através da manifestação e 

                                                        
502  Professora da Escola Quilombola Antônio Bráulio de Souza responsável pelo apoio pedagógico 

junto à biblioteca, mas que atualmente está em sala de aula substituindo a professora que se 
encontra de licença maternidade. 

503  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 



232 

recomendação por parte do Ministério Público Federal do Amapá, a SEED vem 

tentando solucionar o problema.504  

Um problema enfrentado pela escola, que nos chama a atenção, é a 

rotatividade de professores/as que têm passado por esta instituição. Segundo 

relatos dos entrevistados e entrevistadas, desde o ano de 2010 a situação tem se 

agravado, pois a escola teve pelo menos a mudança de três pessoas que passaram 

pela direção escolar e de uns/mas dez professores/as pela sala de aula, com 

exceção de uma professora quilombola que é efetiva e mora na comunidade. Há 

ênfase nesse espaço de tempo (2010 a 2016), porque anterior a esse período a 

escola contava com três professoras efetivas no quadro da escola. Entretanto, duas 

professoras, uma por motivo de continuidade nos estudos (ensino superior) e a outra 

por motivo de doença grave na família, solicitaram transferência para a cidade de 

Macapá.505 

Ressaltam alguns/mas moradores/as da CRQMP que de lá para cá, a 

permanência de professores/as na escola se dá por vários fatores, entre eles, 

questões de ordem políticas institucionais e/ou partidárias, pois a maioria dos/as 

professores/as lotados/as na escola são frutos de contratos administrativos, outros 

por questões de deslocamento, já que grande parte desses profissionais são 

oriundos do centro de Macapá-AP, aproximadamente 50 km de distância da 

CRQMP. Ressaltam ainda os/as moradores/as que todo início de ano letivo é uma 

luta que os representantes da CRQMP travam com a SEED, para garantirem os 

contratos administrativos de professores/as para a Escola Quilombola Estadual 

Antônio Bráulio de Souza.506 

Além disso, uma das reinvindicações da comunidade é que esses 

profissionais contratados sejam da própria comunidade, já que a CRQMP dispõe de 

pelo menos duas pessoas quilombolas com formação superior (Licenciatura em 

Pedagogia) que moram na comunidade e que poderia suprir essa necessidade. 

Entretanto, dificilmente essas reinvindicações têm sido atendidas e, para agravar o 

problema, a maioria dos/as profissionais que tem sido enviado para a escola 

                                                        
504  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
505  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
506  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 
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quilombola residem em Macapá e não tem formação específica na área e/ou 

experiência com educação escolar quilombola.507 

Essas situações foram confirmadas em nossa pesquisa com as entrevistas 

realizadas com os participantes da escola (Participantes E, F e G) conforme relatos 

e afirmações apresentadas anteriormente, bem como através do discurso do 

representante da AMORQUIMP (Participante D). Segundo ele, 

[...] o governo do estado não tem uma política direta pra manter um 
profissional da própria comunidade no local. O ultimo ano agora foi feito um 
processo seletivo. Então dentro do processo seletivo não houve pontos que 
manter-se e valorizasse o profissional que mora na comunidade, foi um 
processo aberto [...] A comunidade dispõe de profissionais formados na 
área da pedagogia que podem lecionar [...] que poderiam atender a 
necessidade da escola e valorizar a cultura porque conhece o cotidiano [...] 
(PARTICIPANTE D – REPRESENTANTE DA AMORQUIMP). 

Atualmente a escola está com um quadro de profissional num total de seis 

pessoas sendo: três pessoas do contrato administrativo (uma pessoa que cuida da 

parte da alimentação e limpeza da escola, uma pessoa que cuida da vigilância, um 

diretor escolar), três professoras (sendo que uma está na escola com contrato 

administrativo desde 2015 e a outra desde março de 2016) e a terceira, professora 

efetiva já citada anteriormente, que atua na escola há dez anos. Verificamos que 

uma das professoras do contrato administrativo está de licença maternidade desde 

início de setembro de 2016.508 

De acordo com nossa pesquisa e trabalhos já citadas anteriormente (Sônia 

Maria da Silva Sacramento, Liliane Soares, Eliane Superti e Gutemberg de Vilhena 

Silva, etc.) muitos moradores/as desse quilombo também têm que se deslocar a 

outras comunidades próximas ou a capital do Estado para dar continuidade aos seus 

estudos, já que a escola não oferece ensino fundamental (6º ao 9º ano) e nem 

ensino médio. Esse aspecto é também um dos maiores problemas enfrentados 

pelos/as estudantes da comunidade.509 

Somado a isso, ainda tem às dificuldades de acesso à assistência, à saúde, 

aos programas sociais, provocando evasão dos/as estudantes e moradores/as que 

buscam esses serviços públicos na capital do Estado. Em relação ainda à educação 

escolar, mais precisamente ao ambiente escolar, perguntamos aos participantes da 

                                                        
507  Diário de campo – 29 de setembro de 2016 
508  Entrevistas realizadas na escola da CRQMP no dia 29 de setembro e 06 de outubro de 2016. 
509  Diário de campo – 29 de setembro de 2016. 



234 

entrevista (Participantes E, F e G) como atualmente o Ensino Religioso e a História e 

a Cultura Afro são trabalhadas na escola. Vejamos algumas falas: 

O ensino religioso ele é ministrado através de conteúdos voltados mais para 
valores com a questão da cidadania, o respeito, do respeito ao meio 
ambiente, do respeito às diferenças, as questões bíblicas eles são pontuais. 
O professor é livre pra trabalhar na sala de aula conforme ele achar 
necessário [...] (PARTICIPANTE E – REPRESENTANTE DIREÇÃO 
ESCOLAR). 
[...] como uma matéria que tem seu espaço e a gente trabalha os temas 
transversais tipo o respeito, responsabilidade e falando da Bíblia em si [...] 
Através dos livros a gente conta as histórias do quilombo [...] então é assim 
em conversas sabe, material didático nós não temos (PARTICIPANTE F – 
PROFESSORA). 
Eu tento atrelar o ensino religioso a outras disciplinas [...] eu trabalho muito 
valores, [...] a gente trabalha o ensino religioso, não direcionado pra uma 
religião, direcionado assim pra valores [...] As aulas de história eu venho 
trabalhando bastante com eles [...] a questão dos quilombolas, das lutas e 
tudo [...] (PARTICIPANTE G – PROFESSORA). 

As falas acima deixam transparecer que com o Ensino Religioso, a temática 

“valores” bem como a “Bíblia Sagrada” são muito utilizadas nas atividades votadas 

para esse componente curricular. Já em relação às aulas de história, percebemos 

que é diversa, pois vão desde a valorização da identidade quilombola à questão 

histórica e cultural. 

Segundo o represente da direção escolar (Participante E), todos os/as 

alunos/as da escola que moram na comunidade são evangélicos/as, com exceção 

de alguns/mas que vem de outras comunidades vizinhas que são de denominação 

católica.  

Levando-se em consideração a afirmação acima, percebemos que na 

CRQMP, não há, portanto, traços unânimes de uma identidade com marcas de 

ancestralidade como têm os quilombos tradicionais no Brasil. Percebemos ainda, 

que a CRQMP reflete uma cultura centrada não mais em valores de tradição 

africana, e sim, em valores e ensinamentos cristãos. Segundo Paulo Freire, a 

questão da invasão cultural seja ela no espaço escolar ou em qualquer outro espaço 

na sociedade, não é educativa, pois impossibilita a discussão e reflexão das 

diferenças. Para o autor, toda invasão: 

[...] sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu espaço histórico-
cultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde ele parte para 
penetrar outro espaço histórico cultural, superpondo aos indivíduos deste 
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seu sistema de valores. O invasor reduz os homens do espaço invadido a 
meros objetivos de sua ação.510 

Assim, para Paulo Freire “[...] toda invasão cultural pressupõe a conquista, a 

manipulação e o messianismo de quem invade”.511 Isso nos faz lembrar também de 

Kabengele Munanga e Frantz Fanon, quando apontam que na relação entre África 

(e suas diásporas) e a Europa, predominou um discurso que nega todas as 

experiências africanas no campo religioso, assim como também no campo estético, 

cultural, político e social.512 

Alain Touraine fala que é possível convivermos com diferentes culturas sem 

que seja necessário para isso, anular a diferença e unificar as culturas. Entretanto, o 

autor, enfatiza que para que isso aconteça e que essa convivência harmoniosa em 

sociedade seja possível, precisamos respeitar nossas diferenças e nos 

reconhecermos mutuamente como sujeitos. Assim, “[...] o sujeito não pode se 

afirmar como tal sem reconhecer o outro como sujeito e, em primeiro lugar, sem se 

livrar do medo do outro, que leva à sua exclusão”.513 

No decorrer das entrevistas também perguntamos aos participantes sobre a 

existência de descriminação racial e intolerância religiosa na escola. As respostas 

foram as seguintes: 

Não. Felizmente não, eles tem uma certa harmonia entre os alunos, a gente 
até  elogia e a gente percebe questões de desavenças mais são coisas de 
crianças, com relação a religiosidade, de preconceitos [...] (PARTICIPANTE 
E – REPRESENTANTE DIREÇÃO ESCOLAR). 
Já teve muito, quando eu cheguei aqui na escola pra trabalhar em 2009 nós 
tínhamos alunos que eles ficavam super inquietos tipo assim: [...] como eu 
tenho cor mais clara eu não sou negro, como eu tenho uma tia que é loira 
não é negra, entendeu? Então os outros que eram mais brancos os 
quilombolas começavam a apelidar, ai eu comecei a observar, ai comecei a 
trabalhar com eles [...] (PARTICIPANTE F – PROFESSORA). 
A maioria dos nossos alunos aqui o que eu percebo são evangélicos [...] 
eles perguntam “professora a senhora é crente? [...] Olha tem que ser 
crente”. [...] Eles perguntavam mesmo né. Mas não algo que eles sejam 
intolerantes é porque eles já estão acostumados com esta cultura, eles 
cresceram na cultura evangélica, mas não há coisa de intolerância de não 
aceitar [...] (PARTICIPANTE G – PROFESSORA). 

                                                        
510  FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1977. p. 41. 
511  FREIRE, 1977, p. 42. 
512  MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 (Coleção 

Cultura Negra e Identidades); FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de 
Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008. 

513  TOURAINE, 1998, p. 203. 
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Essas afirmações nos fazem lembrar de Paulo Freire, um dos principais 

teóricos da área da educação, que explica que a dimensão cultural no processo 

educativo é muito importante para a vivência da diversidade e da alteridade. Na 

perspectiva do autor, a cultura: 

[...] não é só a manifestação artística e intelectual que se expressa no 
pensamento. A cultura manifesta-se, sobretudo, nos gestos mais simples da 
vida cotidiana. Cultura é comer de modo diferente, é dar a mão de modo 
diferente, é relacionar-se com o outro de outro modo. A meu ver, a 
utilização destes três conceitos – cultura, diferenças, tolerância – é um 
modo novo de usar velhos conceitos. Cultura para nós, gosto de frisar, são 
todas as manifestações humanas, inclusive o cotidiano e é no cotidiano que 
se dá algo essencial: o descobrimento da diferença.514 

Quanto à questão específica do Ensino Religioso no espaço escolar da 

CRQMP, lembramo-nos do professor Sérgio Rogério Azevedo Junqueira que 

expressa que não é “função do Ensino Religioso escolar promover conversões, mas 

oportunizar ambiente favorável para a experiência do Transcendente, em vista de 

uma educação integral, atingindo as diversas dimensões da pessoa”.515 

Além disso, o papel do Ensino Religioso Escolar não é discutir e/ou ensinar 

religiões, até porque alguma poderia ficar de fora. A perspectiva é discutir o 

elemento religioso na sociedade, isto é, as manifestações religiosas na sociedade, a 

partir de temas (eixos norteadores) como, por exemplo, rituais, textos sagrados, 

entre outros temas dentro das religiões. 

Assim, entendemos a educação escolar como um processo de 

desenvolvimento global da consciência e da comunicação entre educador/a e 

educando/a. E a escola compete integrar, dentro de uma visão de totalidade, os 

vários níveis de conhecimento: o sensorial, o intuitivo, o afetivo, o racional e o 

religioso.516 E neste cenário, segundo Edilene Maria Fracaro Rodrigues e Sérgio 

Rogério Azevedo Junqueira, “o Ensino Religioso assume papel de favorecer a 

releitura do fenômeno religioso nacional, contextualizado e significativo para 

compreensão da sociedade brasileira”.517 

Recordamos nesse momento, a BNCC já discutida anteriormente, que define 

os conhecimentos e habilidades essenciais que devem ser aprendidos na escola ao 
                                                        
514  FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antônio. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1985. p. 34. 
515  JUNQUEIRA, Sérgio. O desenvolvimento da experiência religiosa. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 14. 
516  PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO RELIGIOSO (PCNER). Ensino 

religioso. Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. São Paulo: Mundo Mirim, 2009. p. 44. 
517  RODRIGUES, Edile Maria Fracaro. JUNQUEIRA, Sérgio Rogério Azevedo. Fundamentando 

pedagogicamente o Ensino religioso. Curitiba: IBPEX, 2009. p. 141. 
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longo da educação básica. É um documento determinado em Lei, pois é citado na 

CF de 1988, nas DCN, nos PCN’s, e no Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado através da Lei n° 13.0005, de 25/07/2014. A BNCC foi desenvolvida por 

um grupo de especialistas, professores/as de sala de aula e representantes das 

secretarias estaduais e municipais de educação.518 

Acompanhando as discussões sobre a BNCC no Brasil, bem como 

analisando a primeira e segunda versão preliminar já divulgada, destacamos que é 

possível verificar algumas questões, além de sugestões para modificação e revisão 

da versão inicial proposta.519 Quanto ao componente curricular Ensino Religioso 

Escolar, a BNCC enfatizou que este ensino, cujo objeto de estudo é o conhecimento 

religioso, “assume o diálogo como um princípio metodológico orientador dos 

processos de observação, de análise, de apropriação e de ressignificação dos 

saberes”. Além disso, esses saberes seriam organizados na educação básica a 

partir de três eixos: ser humano, conhecimentos religiosos, práticas religiosas e não 

religiosas.520  

No entanto, analisando a última versão apresentada em 26 de janeiro de 

2017, detectamos que o Ensino Religioso embora estivesse presente durante todo 

esse processo de discussão pública, recebendo contribuições de professores/as, 

pesquisadores/as e demais interessados/as, além de ter recebido apoio de 

profissionais da educação de diferentes áreas do conhecimento e de vários 

segmentos educacionais, o Ensino Religioso ficou de fora dessa última versão. 

O FONAPER, entre outros órgãos, entende que a exclusão do Ensino 

Religioso da BNCC é um ato arbitrário e contraditório que está sendo contestada em 

diferentes instâncias, pois a BNCC na sua ultima versão, que não reconhece e 

considera as mudanças de paradigmas deste componente curricular ocorrida ao 

longo das últimas décadas.521 Cabe ressaltar que a BNCC foi construída por uma 

parte curricular e uma parte diversificada, resultado de discussões e reflexões, que 

ocorreram nos encontros dos 27 seminários estaduais que aconteceram em todo o 

território nacional. E diante desse processo, precisamos entender que a educação é 

uma política de Estado e não de Governo. 
                                                        
518  BRASIL, 2015. 
519  BRASIL, 2016. 
520  BRASIL, 2015, p. 284. 
521  FONAPER. Manifesto contra a exclusão do ER da 3ª versão da BNCC. Disponível em: 

<http://www.gper.com.br/noticias/7d629cf1f955be13243e348fd615ab8f.pdf>. Acesso em 15 
abr.2017. 
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Assim, em prol da diversidade religiosa, do respeito e da boa convivência 

entre “iguais e diferentes” é necessário desconstruir certas pré-noções difundidas 

oralmente e através de poderosos meios de comunicação de massa sobre a 

importância do Ensino Religioso no espaço escolar. Cabe, sobretudo aos/as 

educadores/as, mas não apenas a eles, discutir a importância das religiões na 

formação da cultura e da sociedade brasileira. Lembramos que diversidade, como 

afirma Eliane dos Santos Cavalleiro “[...] é uma das principais características da 

cultura brasileira, causa imprescindível de nossa riqueza cultural”.522 E falar em 

riqueza cultural, Dominique Tilkin Gallois ao tratar da diversidade cultural explica 

que, 

[...] A diversidade cultural se configura, cada vez mais claramente, como 
uma condição essencial para o desenvolvimento. Pois nenhuma 
comunidade poderia se desenvolver sem o reconhecimento político de sua 
contribuição particular à criação e transmissão de valores culturais.523 

Do ponto de vista cultural a diversidade pode ser entendida como uma 

construção histórica, cultural e social das diferenças, ultrapassando as 

características biológicas, observáveis a olho nu.524 A urgência em trabalhar com a 

diversidade atualmente implica pensar a maneira com que a escola lida com esta 

questão no seu cotidiano, no seu currículo, nas suas práticas. Estamos no terreno 

das desigualdades, das identidades e das diferenças.525 Para Homi Bhabha: 

A diversidade cultural é o processo de enunciação da cultura como 
“conhecível”, legitimo, adequado à construção de sistemas de identificação 
cultural. Se a diversidade é uma categoria ética, estética ou etnologia 
comparativas, a diferença cultural é um processo de significação através do 
qual afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, discriminam e 
autorizam a reprodução de campos de força, referência, aplicabilidade e 
capacidade. A diversidade cultural é o reconhecimento de conteúdos e 
costumes culturais predados; mantida em um enquadramento temporal 
relativista, ela dá origem a noções liberais de multiculturalismo, de 
intercâmbio cultural ou da cultura da humanidade.526 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, Nilma Lino Gomes acrescenta 

que: 

                                                        
522  CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. Racismo e antirracismo na educação: repensando nossa 

escola. São Paulo: Editora Summus, 2001. p. 145. 
523  GALLOIS, Dominique Tilkin (Org.). Patrimônio Cultural Imaterial e Povos Indígenas: exemplos no 

Amapá e norte do Pará. São Paulo: Iepé, 2006. p. 24. 
524  GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre Currículo. Diversidade e Currículo. Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. p. 17. 
525  GOMES, 2008, p. 22. 
526  BHABHA, Homi Komi. O local da cultura. Trad. Miriam Ávila et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2008. p. 63. 
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Descobrir nossas raízes significa descobrirmos uma parte de nós que 
estava escondida, apagada pelo descaso e pelo desconhecimento da 
sociedade. Seja em nossa árvore genealógica, seja nos costumes, na 
religião, na culinária, na dança, no artesanato ou, enfim, na tradição deixada 
por nossos ancestrais e passada de pais para filhos, é a nossa história, o 
nosso patrimônio cultural que nos faz sentir orgulho do que somos e de 
quem somos despertando-nos para a preservação de nossa herança 
cultural.527 

Para Edgar Morin, “compreender o humano é compreender sua unidade na 

diversidade, sua diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo, 

a multiplicidade do uno”.528 Segundo Ilze Arduini de Araújo e Vânia Aparecida 

Martins Bernardes, aparentemente no cotidiano escolar existe uma relação 

harmoniosa entre crianças brancas e negras, no entanto, dificilmente é visto nas 

paredes dos corredores e das salas de aula cartazes, fotografias e até mesmo nos 

livros e revistas, indícios que demonstre conviver naquele espaço crianças não-

brancas.529 Ou seja, na maioria das vezes, o material não retrata a diversidade 

existente na escola. 

Sob tal enfoque, Lídia Kadlubitski e Sérgio Junqueira, afirmam que na 

sociedade brasileira, cuja marca predominante é a diversidade, estão presentes 

inúmeras religiões.530 Por outro lado, essa diversidade religiosa precisa ser 

conhecida e respeitada dentro da sua especificidade. Portanto, diante dessa 

situação, concordamos com Gisela Isolde Waechter Streck ao afirmar que o Ensino 

Religioso na escola “pode ser o espaço para educar para a tolerância, por meio de 

um diálogo em que haja respeito e sensibilidade para conviver com as diferentes 

                                                        
527  GOMES, Ana Paula dos Santos. Trajetória de pesquisadores negros: educação patrimonial e 
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530  KADLUBITSKI, Lídia; JUNQUEIRA, Sérgio. Cultura e Diversidade Religiosa: diálogo necessário 
em busca da Fraternidade Universal. INTERAÇÕES - Cultura e Comunidade / Uberlândia / volume 
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tradições religiosas presentes em sala de aula”.531 Até porque com a alteração do 

artigo 33 da Lei nº 9.394/1996, fica assegurado o respeito à diversidade cultural 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.532 

Para a equipe organizadora do VI Congresso Nacional de Ensino Religioso 

(CONERE), realizado no mês de outubro de 2011 em Canoas-RS, o estudo do 

fenômeno religioso em um estado laico, a partir de pressupostos científicos, visa: 

[...] à formação de cidadãos críticos e responsáveis, capazes de discernir a 
dinâmica dos fenômenos religiosos, que perpassam a vida em âmbito 
pessoal, local e mundial. Enquanto componente curricular, o Ensino 
Religioso deve atender à função social da escola pública, em consonância 
com a legislação do Estado Republicano Brasileiro, respeitando, acolhendo 
e valorizando as diferentes manifestações do fenômeno religioso no 
contexto escolar, a partir de uma abordagem pedagógica que estuda, 
pesquisa e reflete a diversidade cultural-religiosa brasileira.533 

A propósito, o texto da Lei nº 9.475/1997 que dá nova redação ao artigo nº 

33 da LDBEN nº 9.394/1996 ao mencionar “assegurado o respeito à diversidade 

cultural religiosa no Brasil”, reconhece o fenômeno religioso como uma realidade 

presente na sociedade brasileira. Isso é significativo, porque o religioso está sendo 

colocado como algo endógeno à cultura e à sociedade brasileira. Isso quer dizer que 

a partir desses marcos legais, a grande mudança consiste em ver a religião já não 

mais como simples fenômeno cultural e sim como parte do patrimônio cultural da 

diversidade cultural nacional. Portanto, 

A abordagem das religiões africanas na escola é uma grande oportunidade 
em agendar outras perspectivas metodológicas ao ensino. A utilizando a 
[sic] mitologia contida nas religiões de base africana permite acesso ao um 
novo conhecimento cultural, e também a compreensão de uma das culturas 
da humanidade.534 
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Para Cristiane Montalvão Guedes, as religiões africanas e afro-brasileiras 

fazem parte do grupo de religiões minoritárias, mas isso não quer dizer que seja 

menos importante do que o catolicismo, religião historicamente majoritária no Brasil. 

O que precisamos fazer é reconhecer a relevância cultural das religiões africanas e 

afro-brasileiras, mas não da maneira como se tem feito, isto é, focalizando o ponto 

de vista pitoresco.535 Concordamos com Celso Antônio Pacheco Fiorillo quando 

afirma que “[...] o racismo não se caracteriza somente pela discriminação, mas sim 

em razão da violação de direitos que essa discriminação possa gerar”.536 

A questão da diversidade, especialmente na última década, é cada vez mais 

presente no debate educacional brasileiro. A expressão “diversidade” traz em si um 

conjunto múltiplo e complexo de significados. A diversidade sempre foi associada 

aos novos movimentos sociais, em especial aos de cunho identitário, articulados em 

torno da defesa das chamadas políticas de diferença.537 

Na área da educação, essa questão está mais presente em pesquisas, pois 

embora o termo ‘diversidade cultural’ muitas vezes não esteja presente, mas utiliza-

se com frequência conceitos de multiculturalismo, pluralismo cultural e 

interculturalidade para se referir aos diferentes modos de interpretar a interação 

entre os grupos sociais e suas culturas. Stuart Hall afirma que o conceito 

‘diversidade’ vem sendo utilizada, especialmente no âmbito do poder público, como 

sinônimo de multiculturalismo.538 

E o multiculturalismo refere-se à coexistência enriquecedora de diversos 

pontos de vista, interpretações, visões, atitudes, provenientes de diferentes 

heranças culturais. Seu conceito pressupõe uma posição aberta e flexível, baseada 

no respeito dessa diversidade e na rejeição a todo preconceito ou hierarquia.539 

Cabe lembrarmos que o Brasil é um país moderno alicerçado no multiculturalismo, 
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cuja base é pluriétnica, pois o multiculturalismo é uma característica e tendência da 

atualidade. 

Comungamos do pensamento de Irene Dias de Oliveira quando afirma que 

“o multiculturalismo tem a ver com uma coexistência de vários pontos de vista, 

interpretações e heranças culturais e pressupõe certa flexibilidade baseada no 

respeito à diversidade, na rejeição do preconceito e da intolerância”.540 Assim, 

acreditamos que o diálogo entre esses interlocutores, o trabalho de uma formação 

cultural responsável e respeitosa seja de suma importância para o pleno 

desenvolvimento de uma educação pautada na diversidade e no respeito. 

Com a recente aprovação da Resolução Estadual n° 25/2016-CEE/AP, que 

estabelece normas para criação e funcionamento das Instituições de Educação 

Escolar Quilombola, no âmbito da Educação Básica no estado do Amapá, 

esperamos que os sistemas de ensino possam olhar com mais atenção, respeito e 

valorização para essa modalidade educacional. E o CEE/AP como órgão 

fiscalizador, também possa orientar e cobrar das autoridades competentes, melhor 

qualidade de ensino e estrutura para a educação escolar quilombola amapaense. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO, CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO E RESULTADOS 

DA OFICINA PEDAGÓGICA 

A presente pesquisa não se preocupou em apenas identificar as situações e 

os problemas vivenciados pela CRQMP, principalmente pela escola quilombola 

local, mas instigá-los a agir sobre eles. Assim, neste capítulo buscamos refletir sobre 

a experiência do desenvolvimento da ação colaborativa, mais precisamente sobre o 

Plano de Ação adotado para a realização de uma Oficina Pedagógica com a 

comunidade escolar e demais membros da CRQMP. 

Assim, neste capítulo 5, traçamos a fundamentação e os caminhos teórico-

metodológicos escolhidos para a realização do Plano de Ação adotado, acreditando 

que oficinas pedagógicas, são espaços de ação, reflexão e ação que podem 

possibilitar articulação com o cotidiano, com a história e a cultura. Além disso, 

apresentamos as considerações quanto aos resultados da Oficina Pedagógica. 

Deste modo, essa prática pedagógica tem por base a formação de sujeitos 

críticos e ativos no exercício de sua cidadania. Além disso, oficinas pedagógicas 

também têm por objetivo busca apreender o conhecimento a partir do conjunto de 

acontecimentos vivenciais no cotidiano, onde a relação (teoria/prática) constitui o 

fundamento do processo pedagógico. 

Já afirmava A. Saavedra Omist, Maria del C. López e J. Ramíres, que “a 

oficina é um âmbito de reflexão e ação no qual se pretende superar a separação que 

existe entre teoria e a prática, entre conhecimento e trabalho e entre a educação e a 

vida”.541 

5.1 CONTEXTUALIZANDO A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Com a aceitação pela CRQMP, da proposta de pesquisa colaborativa, deu-

se início ao nosso Plano de Ação, com objetivo de aplicarmos uma Oficina 

Pedagógica no espaço escolar, onde nossa intenção no desenvolvimento do 
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processo foi trabalhar essa proposta de uma forma que tivesse significado e sentido 

para a CRQMP, isto é, que estivesse de acordo com sua realidade e possibilidades. 

Por isso, para uma melhor aprendizagem e sistematização dos conhecimentos sobre 

as temáticas que foram discutidas, optamos em inserir durante a aplicação da 

Oficina Pedagógica, rodas de conversas baseadas nos estudos de Cecília 

Warschauer.542 

De acordo com Cecília Warschauer, as rodas de conversas promovem uma 

aprendizagem significativa, pois estão relacionadas “[...] ao conhecimento construído 

a partir do saber e do fazer, tanto na experiência direta de cada sujeito, quanto na 

convivência com os indivíduos que constituem as rodas”.543 Segundo a autora,  

Uma característica do que estou denominando de Roda é reunir indivíduos 
com histórias de vida diferentes e maneiras próprias de pensar e sentir, de 
modo que os diálogos, nascidos desse encontro, não obedecem a uma 
mesma lógica. São, às vezes, atravessados pelos diferentes significados 
que um tema desperta em cada participante. Este momento significa estar 
ainda na periferia de uma espiral onde as diferenças individuais e as 
subjetividades excedem as aproximações. A constância dos encontros 
propicia um maior entrelaçamento dos significados individuais, a interação 
aumenta-se e criam-se significados comuns, às vezes até uma linguagem 
própria.544 

Assim, entendemos que estes entrelaçamentos nos proporcionaram 

relações, compartilhamentos e reflexões, pois a roda é como se fosse uma mandala 

e/ou um círculo em movimentação “[...] que induz e conduz à produção do 

conhecimento - não de um conhecimento qualquer, mas daquele que se registra, se 

elabora, se alicerça, se amplia e se reconstrói”.545 Acreditamos que estas rodas de 

conversas no espaço escolar, possibilitaram uma melhor aprendizagem, convívio e 

troca de experiências entre a comunidade escolar e os demais membros da 

CRQMP. 

Convém ressaltar que a aplicação da Oficina Pedagógica no espaço escolar 

da comunidade, seja um convite aos docentes, moradores/as, bem como aos 

representantes em geral da CRQMP, no sentido de se envolverem na produção do 

conhecimento de forma coletiva, “contextualizada no seu ambiente de atuação, 

valorizando os saberes práticos, mas também se utilizando dos referenciais teóricos 
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como respaldo para as discussões”.546 Segundo Vera Maria Candau, a oficina 

constitui um espaço de construção coletiva do conhecimento, de análise da 

realidade, de um confronto e troca de experiências.547 

Assim a presente Oficina Pedagógica desenvolvida na CRQMP, objetivou 

promover no espaço escolar da Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de 

Souza, reflexão, discussão e troca de experiências, com a finalidade de 

instrumentalizar a comunidade escolar e demais membros da CRQMP para o 

desenvolvimento de estratégias de ensino que valorizem a história, a cultura e a 

identidade negra. Além disso, objetivamos ainda inserir a CRQMP no contexto 

histórico brasileiro, uma vez que as comunidades quilombolas brasileiras, em sua 

maioria, foram e continuam sendo ignoradas e colocadas às margens da sociedade 

no processo histórico, cultural e religioso em nosso país. 

Da mesma forma, essa ação colaborativa objetivou também atender à Lei 

Federal n° 10.639/2003 e a Lei Estadual n° 1.196/2008 que determina a inclusão do 

conteúdo “História da África e Cultura Afro-brasileira” nos currículos da Rede de 

Ensino Pública e Particular dos ensinos Fundamental e Médio, bem como o Parecer 

CNE/CEB nº 16/2012, que versa sobre as DNC para a Educação Escolar 

Quilombola. 

Somos conhecedores de que uma das grandes tarefas da educação na 

atualidade é contribuir com a discussão sobre a igualdade racial, reconhecimento e 

valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de africanos, tendo 

como dispositivos legais a Lei Federal nº 10.639/2003 e as DCN para a Educação 

das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana. A referida lei determina a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura 

afro-brasileira e africana nos currículos escolares, porém não é suficiente para 

garantir a sua implementação de fato. É preciso envolver a comunidade escolar em 

debates, discussões e reflexões acerca da temática.  

Desta feita, optamos pela adoção de uma pesquisa colaborativa através de 

uma Oficina Pedagógica como metodologia norteadora da investigação da pesquisa 

colaborativa, visando contribuir com a reflexão e discussão sobre a importância do 

patrimônio cultural africano e afro-brasileiro no espaço escolar da instituição de 

                                                        
546  SILVA; LONGAREZI, 2012, p. 5. 
547  CANDAU, Vera Maria et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos . 2. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1995. 
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ensino localizada na comunidade, a fim de garantir o fortalecimento da identidade 

étnico-racial e a aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003, Lei Estadual n° 1.196/2008 e 

Resoluções nºs 14/2006, 77/2014 e 025/2016 do CEE/AP no currículo escolar. 

A pesquisa colaborativa nos possibilitou criar situações de produção e 

sistematização de conhecimento, pois a relação amigável com os docentes e demais 

participantes da Oficina Pedagógica na comunidade favoreceu uma discussão e 

reflexão mais prazerosa para possíveis possibilidades de mudanças a partir dessa 

relação colaborativa. Maria Lopes de Melo Ivana Ibiapina considera o processo de 

reflexão, resultado da interação com o outro, pois o homem, 

[...] a partir das relações mantidas com seus semelhantes, vai se 
constituindo como um ser pensante. É por meio da interação com o outro 
que ele desenvolve a capacidade de refletir e, consequentemente, aprende 
a ter consciência de si mesmo. O processo dialógico, vivenciado com o 
outro, faz a mediação entre o mundo objetivo e o subjetivo, fazendo-o 
apreender a realidade objetiva e transformá-la.548 

A inserção do pesquisador no cotidiano da comunidade também foi outro 

favor de suma importância no desenvolvimento deste trabalho, pois favoreceu a 

colaboração, possibilitando questionamentos reflexivos e críticas da realidade vivida 

na CRQMP. Para Maria Cecília Camargo Magalhães, o conceito de colaboração: 

[...] pressupõe, assim, que todos os agentes tenham voz para colocar suas 
experiências, compreensões e suas concordâncias e discordâncias em 
relação aos discursos de outros participantes e ao seu próprio.549  

Durante as entrevistas para conhecimento e exploração do universo do 

objeto pesquisado e sondagem da possível possiblidade de aplicação de nossa 

proposta de Oficina Pedagógica na comunidade, perguntamos aos participantes da 

entrevistada qual era a opinião deles sobre a possibilidade de nós aplicarmos uma 

oficina pedagógica na escola para discussão reflexão e construção de referencial 

teórico-metodológico para valorização da identidade negra e da aplicabilidade da Lei 

n° 10.639/2003. Vejamos algumas falas dos participantes por ocasião das 

entrevistas: 

Acho uma ótima ideia de fundamental importância de você trabalhar a 
questão do conhecimento que é produzido com a relação das políticas 

                                                        
548  IBIAPINA, 2008, p. 69. 
549  MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. A linguagem na formação de professores como 

profissionais reflexivos e críticos. In:_____. MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo (Org.). A 
formação do professor como um profissional crítico: linguagem e reflexão. Campinas, São Paulo: 
Mercado de Letras, 2004. p. 75. 
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públicas votadas na educação quilombola [...] é de forma muito positiva 
quando encontramos pessoas querendo desenvolver as políticas voltadas 
pra educação quilombola (PARTICIPANTE E – REPRESENTANTE 
DIREÇÃO ESCOLAR). 
[...] creio que é fundamental pra gente, muito bom porque, vamos conhecer 
e trabalhar melhor o nosso dia a dia. [...] a gente vai ter mais embasamento 
[...] a gente sabe que é negro, mas não sabemos muito dos nossos direitos 
[...] sabemos que somos quilombola e não sabemos às vezes o que fazer 
[...] (PARTICIPANTE F – PROFESSORA). 
Acho que é um projeto muito bacana pra escola, muito bacana pra 
comunidade, porque vai enriquecer a gente de conhecimentos [...] vai 
ampliar o nosso leque de opções pra trabalhar esse conteúdo, já que talvez 
a gente nem esteja trabalhando aqui ainda da forma correta [...] 
(PARTICIPANTE G – PROFESSORA). 

Como podemos perceber nas falas acima, a proposta de possiblidade de 

aplicação de uma Oficina Pedagógica na CRQMP foi recebida de forma positiva e 

com muita alegra. Através dessa ação, os participantes viram um caminho de poder 

ampliar seus conhecimentos voltados para a questão negra e educação escolar 

quilombola. 

Antônio Chizzotti, expressa que, é necessário reconhecer que o discurso 

pode assumir diferentes significados. Além disso, o discurso se situa em um 

contexto sócio histórico, onde só podemos compreendê-lo na relação com o 

processo cultural, econômico, religioso e político nos quais ele ocorre.550 Assim, com 

base nos discursos analisados, detectamos alguns pontos que os participantes 

gostariam que fosse abordado na Oficina Pedagógica: 1) educação quilombola; 2) 

resgate histórico da comunidade; 3) identidade quilombola; 4) valorização e respeito 

profissional; 5) O que é quilombo?; 6) O que é ser quilombola?; 7) Confecção de 

material pedagógico. 

Depois da análise e síntese dos temas a considerar, das datas 

preestabelecidas para realização do curso, formalizamos no início de dezembro de 

2016, um Plano de Ação551 com cronograma de atividades que seriam discutidos por 

ocasião da Oficina Pedagógica programada para ser realizada no período de 11 a 

13 de janeiro de 2017. O Plano de Ação, cronograma de atividades e cartaz de 

divulgação foram entregue à direção escolar no dia 19 de dezembro de 2016, com 

                                                        
550  CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2010. 
551  Plano de Ação também conhecido como Plano de Atividades é uma das ferramentas mais simples 

e eficientes para o planejamento e acompanhamento de atividades, ou seja, é uma das melhores 
formas de separar as etapas de elaboração da execução para se atingir um determinado objetivo. 
Normalmente, o plano de ação define as ações a serem tomadas após coleta e análise de dados. 
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intuito de a mesma repassar e informar as demais pessoas da CRQMP. Vejamos a 

figura 33, que mostra a imagem do cartaz de divulgação do evento: 

FIGURA 33: Cartaz de divulgação da Oficina Pedagógica 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica. 

A proposta de nossa Oficina Pedagógica se fundamentou na pedagogia 

indicada por Paulo Freire, baseada no diálogo, na reflexão crítica, rigor 

metodológico, organização e ação coletiva.552 A princípio, o curso seria ministrado 

na escola, mas como o espaço não oferecia as condições necessárias para as 

atividades do curso, por sugestão da própria direção escolar, deslocamos a oficina 

para as dependências da Igreja Presbiteriana. 

Neste plano de ação, a colaboração foi efetivada com a formação de três 

grupos temáticos (GT’s) assim classificados: a) GT 1 - Valorização da cultura, da 
                                                        
552  FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
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história e da memória; b) GT 2 - Educação antirracista e não discriminatória; c) GT 3 

- Currículo contextualizado, plural e significativo. Os grupos foram formados com a 

presença deste pesquisador, exercendo também, papel de colaborador, e a 

colaboração dos seguintes profissionais conforme quadro abaixo relacionado: 

QUADR0 09: Perfil dos profissionais que atuaram na Oficina Pedagógica 
GT Nome Resumo Biográfico Instituição 

01 
 

Efigênia das 
Neves 

Barbosa 
Rodrigues 

Mestre em Desenvolvimento Regional pela 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 
Pedagoga pela Universidade Federal do Pará 
(UFPA).  

Secretaria de 
Estado da 

Educação do 
Amapá (SEED). 

Helen Costa 
Coelho 

Mestre em Desenvolvimento Regional pela 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 
Licenciada Plena em Letras pela UNIFAP com 
Habilitação em Língua Francesa.  

Universidade 
Estadual do 

Amapá (UEAP). 

Silvaney 
Rubens Alves 

de Souza 

Graduado em História - licenciatura e 
bacharelado pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA). Especialista em História do 
Amapá pelo IPBX.  

Secretaria de 
Estado da 

Educação do 
Amapá (SEED). 

02 

Marcos 
Vinicius de 
Freitas Reis 

Doutor em Sociologia pela Universidade 
Federal de São Carlos (Ufscar). Mestrado em 
Ciência Politica pela Ufscar e Graduação em 
História pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). Docente do Curso de 
Graduação em Relações Internacionais da 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).  

Universidade 
Federal do 

Amapá (UNIFAP). 
Centro de 

Estudos Políticos, 
Religião e 

Sociedade – 
CEPRES. 

Moisés de 
Jesus 

Prazeres dos 
Santos 
Bezerra 

Graduado em Filosofia pelo Instituto de Ensino 
Superior do Amapá (IESAP). Bacharel em 
Teologia pela Faculdade de Teologia e 
Ciências Humanas (FATECH). Especialista 
em Ensino Religioso pela FATECH.  

Secretaria de 
Estado da 

Educação do 
Amapá (SEED) 

03 

Piedade Lino 
Videira 

Mestre e Doutora em Educação Brasileira pelo 
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da 
Faculdade de Educação (FACED) da 
Universidade Federal do Ceará. Professora 
Adjunta da Universidade Federal do Amapá, 
lotada no Curso de Pedagogia.  

Universidade 
Federal do 

Amapá (UNIFAP). 
Núcleo de 

Estudos Afro-
brasileiros – 

NEAB 

Luciano 
Magnus de 

Araújo 

Mestre em Ciências Sociais pela (UFRN). 
Graduado em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Atualmente professor com Dedicação 
Exclusiva da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP). 

Universidade 
Federal do 

Amapá (UNIFAP) 

Maria Joelma 
Menezes Ester 

Quilombola. Vice-presidente da Associação de 
moradores do Quilombo Rosa no município de 
Macapá-AP. Ativista do movimento de 
mulheres negras quilombolas do Amapá. 

Movimento de 
Mulheres Negras 
Quilombolas do 

Amapá. 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica. 

A Oficina Pedagógica teve como temática central “Educação Escolar 

Quilombola: valorizando a história, a cultura e a identidade negra”. O público ao qual 

se destinou foi à comunidade escolar (equipe gestora, professoras, servidores/as em 
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geral da escola) e demais membros da CRQMP que assim o desejaram, sendo que 

o total de vagas se restringiu a vinte participantes com carga horária de 20h. As 

informações obtidas no período das inscrições foram organizadas e catalogadas 

conforme quadro 10 a seguir: 

QUADR0 10: Perfil dos participantes da Oficina Pedagógica 

Especificação 
Quantitativo de 
Participantes 

Sexo 
Masculino 09 

Feminino 11 

Quilombola? 
Sim 16 

Não 04 

Professor/a? 
Sim 09 

Não 11 

Cor/Raça 

Negra 12 

Preta 04 

Parda 03 

Branca 01 

Total geral 20 

Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica. 

Como podemos observar no quadro 10, acima, a maioria dos participantes é 

do sexo feminino, com um total de onze participantes. Quanto à autodeclaração de 

ser quilombola ou não, dos vinte participantes, dezesseis se autodeclararam ser 

quilombola. A exceção dos quatro que aparecem em nossos dados, se justifica 

naquela reflexão feita anteriormente no capítulo 4 desta tese e/ou pessoas que 

moram na comunidade, mas que não são quilombolas.553 

Sobre a presença de professores/as no curso, constatamos também pela 

análise do quadro 10 que nove profissionais participaram da oficina, sendo que 

destes, quatro estão atuando e desenvolvendo atividades na escola local. Os 

demais (cinco participantes) são professores/as que moram na comunidade, mas 

que no momento não estão empregadas. Também se enquadram naquela discussão 

do tópico 4.2.4 do capitulo anterior. 

Quanto à autodeclaração como negros/as, constatamos pela análise do 

Quadro 10 que a maioria (dezenove participantes) do curso se autodeclararam como 

                                                        
553  Ver tópico 4.2.4 Percepções sobre a educação escolar na CRQMP: experiências e vivências da 

escola quilombola Antônio Bráulio de Souza. 
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negros/as. Vale consignar que utilizamos neste estudo a categoria “negro” para se 

referir ao somatório daquelas pessoas que se autodeclaram “pretos” e “pardos”, 

conforme classificação sugerida pelo IBGE. 

O curso ocorreu no período proposto no Plano de Ação (11 a 13 de janeiro 

de 2017) sendo totalmente gratuito, assim como todo material distribuído aos 

participantes. Por ocasião, ainda foi oferecido aos participantes da oficina, lanche e 

almoço durante os três dias de curso. 

Em relação aos objetivos específicos, objetivamos: a) Reforçar e/ou incluir 

no currículo escolar da Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza, 

conteúdos de reflexão, conhecimento e troca de experiências sobre a temática da 

igualdade étnico-racial, do combate a práticas racistas, discriminatórias e 

preconceituosas; b) Possibilitar a reflexão quanto à preservação da memória cultural 

de alunos/as da Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza; c) 

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da educação das relações 

étnico-raciais, no contexto da Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza; 
d) Discutir e analisar livros didáticos que abordam ou não, a história e cultura 

africana e afro-brasileira; e) Reconhecer, potencializar e articular ações já 

desenvolvidas pela comunidade escolar destinada a promover uma educação 

solidária, antirracista e não discriminatória; f) Ouvir os participantes da oficina 

pedagógica – através de rodas de conversas – sobre seus anseios e vivências 

enquanto quilombolas, suas histórias, expectativas, de forma a problematizar com 

questões relacionadas ao currículo escolar e ao cotidiano; g) Levantar possibilidades 

ao corpo docente de elaboração de material didático-pedagógico próprio, referente à 

memória, a história, a cultura e a vivência da população negra local. 

5.2 OFICINA PEDAGÓGICA NA CRQPM COMO POSSIBILIDADE DE AÇÃO 
FACILITADORA PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

A proposta metodológica da ação visou à construção de um ambiente 

escolar favorável à promoção da corresponsabilidade e à definição de um conjunto 

de ações planejadas coletivamente que possam contribuir de forma mais sistemática 

para o enfrentamento do racismo, da discriminação, da intolerância religiosa, entre 

outras questões sociais. Para tanto, com base no Guia Metodológico que integra a 
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Coleção Educação e Relações Raciais: apostando na participação da comunidade 

escolar, procuramos desenvolver essa oficina pedagógica. Segundo a introdução 

deste Guia Metodológico, o mesmo apresenta caminhos, dicas e possibilidades 

metodológicas destinadas a envolver os sujeitos das escolas (estudantes, 

profissionais de educação, familiares etc.) com estratégias de superação do racismo 

e de outras discriminações. Caminhos que devem ser reinventados e adaptados 

conforme os desafios, os acúmulos e as especificidades de cada escola e de cada 

realidade local e regional.554 

A metodologia adotada na execução deste curso foi bem diversificada, como 

já descrita anteriormente. Além disso, nos três dias de curso, foram utilizados 

recursos didáticos, como textos, revistas, filmes, músicas, borracha, caneta 

esferográfica, cartolina, cola, tesoura, tinta guache, lápis de cor, papel A4; pasta tipo 

classificador, bem como apresentações em Power Point com o objetivo de introduzir 

os participantes nas temáticas discutidas. Após a abertura da Oficina Pedagógica, 

iniciamos os trabalhos dos GT’s conforme cronograma pré-estabelecido. 

No GT 1 - Valorização da cultura, da história e da memória, nosso foco neste 

tópico foi tornar visível, reconhecer e abordar de forma crítica nos mais diversos 

espaços escolares a pluralidade de culturas, conhecimentos e histórias da 

população negra, ainda pouco presentes no contexto escolar ou tratadas, muitas 

vezes, a partir de uma perspectiva folclórica, exótica, fora do “normal”. O objetivo 

também foi contribuir para a desconstrução das hierarquias e da ideia “naturalizada” 

de que somente os conhecimentos, as histórias e as culturas de povos europeus e 

de outros países do hemisfério norte do planeta são legítimos e “universais”555. 

No GT 2 - Educação antirracista e não discriminatória, nosso foco foram às 

atitudes e relações cotidianas visando à superação de atitudes racistas e 

discriminatórias, compreendidas como aquelas que geram humilhações e 

sofrimentos a pessoas em decorrência do seu pertencimento a determinados 

segmentos e grupos da população. Atitudes explícitas por meio de agressões e 

humilhações, como piadas, xingamentos, apelidos, violência física etc. ou atitudes 

“sutis”, por meio da distância social, da falta de reconhecimento e de estímulo, da 

                                                        
554  CARREIRA, Denise. Guia metodológico - educação e relações raciais: apostando na participação 

da comunidade. São Paulo: Ação Educativa, 2013. p. 05. Disponível em: 
<http://www.acaoeducativa.org.br/relacoesraciais/wp-
content/uploads/2013/12/Guia_Metodol%C3%B3gico.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2016. 

555  CARREIRA, 2013, p. 10. 
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negação, da desatenção, da distribuição desigual de afeto e da baixa expectativa 

positiva com relação ao desempenho, em especial, de pessoas negras. Assim, a 

educação antirracista e não discriminatória visou a reeducar olhares, ouvidos e 

mentes, estimulando o reconhecimento de situações de racismo e de outras 

discriminações no cotidiano escolar, a compreensão crítica de tais situações no 

contexto das relações de poder da sociedade e a transformação das atitudes e 

relações sociais na perspectiva da afirmação do respeito, da solidariedade e dos 

direitos humanos de todos e todas.556 

No GT 3 - Currículo contextualizado, plural e significativo, vimos que do 

ponto de vista de uma educação para a igualdade racial, é urgente superar a ideia 

de currículo compreendido apenas como um conjunto de disciplinas e conteúdos, 

que não considera as histórias e as necessidades cotidianas vividas pelas pessoas 

em suas comunidades, e que sustenta racismos e práticas discriminatórias por meio 

de silêncios, omissões ou mesmo de forma explicita. Sendo assim, verificamos a 

necessidade também de superar a ideia de uma proposta pedagógica que não 

dialogasse com a realidade da sociedade brasileira e nem fizesse sentido para a 

comunidade local na qual a escola está inserida, isto é, uma concepção de currículo 

e de proposta pedagógica que nega a diversidade tem consequências danosas para 

a comunidade escolar, em especial para aqueles que trazem nos corpos e nos 

modos de ser o traço de suas diferenças.557 

A seguir, descrevemos cada momento do curso, bem como as atividades 

desenvolvidas em cada etapa. 

No dia 11/01/2017 – Unidade I (manhã – das 8h às 12h): 1° momento – 

credenciamento e entrega de material (pasta contendo caneta, papel A4, folder e 

questionário de avalição do curso). Em seguida, abertura da Oficina Pedagógica e 

considerações iniciais quanto aos objetivos, metodologia e proposta da ação para a 

comunidade local. Ressaltamos que por ocasião da entrega do material do evento 

os participantes foram informados e orientados da importância de que no final da 

Oficina Pedagógica, os mesmos preenchessem e entregassem o relatório de 

avaliação do curso ministrado. 

Na abertura do evento, estiveram presentes, Marques Ferreira Barbosa 

(diretor da escola local), Silvaney Rubens Alves de Souza (professor da rede 

                                                        
556  CARREIRA, 2013, p. 11. 
557  CARREIRA, 2013, p. 10. 
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estadual de ensino e ex-gerente do Núcleo de Educação Étnico-Racial da SEED) e 

Manoel Alexandre Ramos de Souza (morador antigo do quilombo – narrador, 

detentor e guardião da memória da comunidade). Vejamos algumas imagens da 

abertura e credenciamento do curso: 

FIGURA 34: Credenciamento e Abertura do evento 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (1° dia). 

Após abertura e credenciamento, no 2° momento, do primeiro dia, houve a 

composição e discussão da mesa redonda “Educação Escolar Quilombola: 

valorizando a história, a cultura e a identidade negra” com a presença dos/as 

professores/as: Efigênia das Neves Barbosa Rodrigues Helen Costa Coelho e 

Silvaney Rubens Alves de Souza. Vejamos algumas imagens: 

FIGURA 35: Discussão da mesa redonda 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (1° dia). 
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A professora Efigênia das Neves Barbosa Rodrigues iniciou sua 

apresentação falando sobre “Formação de professores e a cultura afro brasileira: 

seus reflexos na prática docente”. Durante o debate, trouxe dados do IBGE referente 

ao crescimento de negros (pretos e pardos) no Brasil durante os últimos anos, bem 

como os índices educacionais dos últimos anos. Enfatizou as conquistas advindas 

da mobilização dos segmentos sociais e raciais no Brasil. Ressaltou da importância 

da participação negra nos espaços públicos. Citou o caso da UNIFAP que até 2015 

tinha somente seis professores/as negros/as no seu quadro de professores efetivos. 

Além disso, destacou formação continuada no Amapá como forma de valorização da 

identidade negra amapaense. No encerramento, falou da dificuldade da 

aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 na sala de aula e da importância do fomento 

das leis federais, estaduais e municipais que tratam sobre a educação para as 

relações étnico-raciais. 

A professora Helen Costa Coelho iniciou sua participação apresentando uma 

síntese de seu trabalho sobre a questão do marabaixo no Amapá. A relação entre a 

música e a dança no universo religioso. Explicou e descreveu questões como 

hibridismo cultural e sincretismo religioso no espaço religioso. Além disso, discutiu 

as relações sociais, religiosas e ideológicas no ciclo do marabaixo. Ressaltou da 

importância da neutralidade na pesquisa, despindo-se de toda e qualquer 

preconceito quanto à cultura e a religião do outro.  

O professor Silvaney Rubens Alves de Souza trouxe a reflexão e discussão 

sobre a temática “Memória, história e identidade negra”. Frisou sobre a importância 

e o papel das comunidades quilombolas no Amapá, destacando o papel das escolas 

dentro das comunidades quilombolas. Destacou que a escola quilombola precisa 

está inserida e participar das lutas e conquistas dos movimentos negros no Estado. 

Além disso, abordou sobre a valorização da cultura afro no currículo escolar e 

discutiu sobre o que é ser quilombola. Durante as discussões na mesa redonda, os 

palestrantes instigaram a participação da plateia que respondeu positivamente as 

provocações. 

No dia 11/01/2017 – Unidade II (tarde – das 14h às 18h) foi à vez da 

composição dos grupos de trabalhos. Coordenando o GT1, o professor Silvaney 

Rubens Alves de Souza, discutiu com os participantes do evento, os seguintes 

tópicos norteadores: a) História do negro e da negra no Brasil; b) História do negro e 

da negra no Amapá; c) Territorialidade quilombola; d) Patrimônio cultural; e) 
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Identidade étnica negra brasileira; f) Identidade étnica negra amapaense. Vejamos 

alguns momentos dessa discussão e envolvimento dos participantes. 

FIGURA 36: GT 1 - Discussão e envolvimento dos participantes 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (1° dia). 

O envolvimento dos participantes na construção de exposição de ideias foi 

muito produtivo. Por ocasião da discussão da temática do GT 1, o professor Silvaney 

Rubens Alves de Souza trouxe para a turma três vídeos de curta duração que 

tratavam da temática em questão, o que resultados nos trabalhos conforme figura 

36. Em seguida, o professor explanou sobre o racismo camuflado no Brasil e a 

relação com o currículo escolar. Questionou aos participantes quem era o sujeito no 

quilombo do Mel da Pedreira, quem era o aluno que estuda na escola naquela 

escola e, que atividades pedagógicas deveriam ser desenvolvidas na escola para 

não deixar morrer a cultura, a memória e a identidade negra. 

Diante dessa discussão, surgiram várias propostas de ações e/ou atividades 

que poderiam ser desenvolvidas no espaço escolar para resgatar e valorização as 

tradições quilombolas locais: a) confecção de paneiro,558 peneira559 e cacurí,560 b) 

                                                        
558  Cesto amazônico feito confeccionado em traçado hexagonal feito de talas de guarimã, guarumã ou 

arumã. A palavra paneiro é híbrida, vem do tupy - PANÁ (cesto) com o sufixo português - EIRO 
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confecção de instrumentos musicais como as caixas de marabaixo e o tambor; c) 

inclusão de brincadeiras e dizeres populares nas atividades escolares; d) rodas de 

prosas e conversas com os alunos e com os moradores mais antigos do quilombo.   

No dia 12/01/2017 – Unidade III e IV (manhã e tarde - das 8h às 12h e das 

14h às 18h) foi a composição do GT 2. Os trabalhos foram desenvolvidos e 

coordenados pelos os professores Marcos Vinicius de Freitas Reis e Moisés de 

Jesus Prazeres. O GT 2 teve como proposta de discussão, os seguintes tópicos 

norteadores: a) Manifestações culturais afro-amapaenses; b) Religiosidade no 

Amapá; c) Ensino religioso escolar; d) Racismo, preconceito, discriminação e 

intolerância religiosa. Vejamos alguns momentos dessa discussão e envolvimento 

dos participantes:  

FIGURA 37: GT 2 - Discussão e envolvimento dos participantes 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (2° dia). 

                                                                                                                                                                             
que expressa uso, finalidade e profissão (paná + eiro = Paneiro). O objeto tem muitas finalidades e 
utilidades que vão desde armazenamento de alimentos, animais, roupas, utensílios diversos, entre 
outros. 

559  Arte indígena com várias utilidades como: crivo utilizado para coar o suco de açaí; crivar mandioca 
e produzir a farinha e outros usos domésticos como na produção de sucos de diversas frutas. 
Também usado para fazer embalagens ou para adornar paredes. 

560  Um tipo de armadinha utilizada para pegar peixe. 
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O segundo dia do curso, também foi de muita discussão e participação 

coletiva na construção do conhecimento como podemos perceber na figura 37 

acima. Houve momento da participação do grupo “Asafes do Rei” trazendo duas 

apresentações de canções em ritmo de marabaixo. 

Pela parte da manhã, o professor Moisés de Jesus Prazeres trouxe a 

reflexão sobre diversidade e intolerância religiosa, liberdade de culto e estado laico. 

Além disso, abordou sobre a religião e os diferentes contextos culturais, liberdade de 

consciência e de crença, bem como o papel do Ensino Religioso no espaço escolar. 

Pela parte da tarde, o professor Marcos Vinicius de Freitas Reis iniciou os 

trabalhos trazendo uma dinâmica em grupo com a leitura e discussão de casos de 

intolerância religiosa no Brasil. Em seguida, leitura e produção de um pequeno texto 

em grupo sobre as seguintes questões: a) o dia do evangélico no Amapá; b) verba 

pública para a marcha pra Jesus; c) Lei que obriga os alunos a rezar o Pai Nosso 

em Goiás; d) Aluno proibido de apresentar o Candomblé no Pará. Após a elaboração 

e confecção dos textos, os mesmos foram socializados com todos os participantes 

da oficina pedagógica. 

No dia 13/01/2017 – Unidade V (manhã– das 8h às 12h) os trabalhos do GT 

3 foram conduzidos pelos/as professores/as: Piedade Lino Videira, Luciano Magnus 

de Araújo e Maria Joelma Menezes Ester. A temática abordada teve como proposta 

de discussão os seguintes tópicos norteadores: a) Apresentação e discussão dos 

marcos legal vigente (Constituição Federal de 1988, Lei Federal n° 10.639/2003; Lei 

Estadual nº 1.196/2008, Resolução CNE/CEB n° 1/2004, Resolução CNE/CEB nº 

04/2010, Resolução CNE/CEB nº 07/2010, Resolução CNE/CEB nº 08/2012, 

Parecer CNE/CEB no 07/2010, Parecer CNE/CEB nº 16/2012, Resoluções 

Estaduais nºs 77/2014 e 025/2016 do CEE/AP; b) Educação escolar quilombola; c) 

Currículo escolar quilombola; d) Possibilidades de produção de material didático-

pedagógico sobre educação para as relações étnico-raciais. Vejamos alguns 

momentos dessa discussão e envolvimento dos participantes: 
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FIGURA 38: GT 3 - Discussão e envolvimento dos participantes 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (3° dia). 

Os trabalhos do último dia iniciaram com o professor Luciano Magnus de 

Araújo com a discussão sobre territorialidade, memória, identidade, ancestralidade.  

Em seguida com a professora Piedade Lino Videira, com as questões sobre: 

religiosidade, vivências e memórias, quilombo como espaço coletivo, educação 

escolar quilombola. Após as discussões, a professora Piedade trouxe aos 

participantes um vídeo sobre o marabaixo no Amapá, enfatizando que marabaixo é 

cultura, é tradição, manifestação cultural. Em seguida, ressaltou que precisamos 

potencializar as leis antirracistas no estado, demonstrando a importância da prática 

pedagógica quilombola no currículo e no espaço escolar. 

Por último, pra encerrar as atividades do ultimo dia, a quilombola Maria 

Joelma Menezes Ester, trouxe um pouco de sua experiência de lutas e conquistas 

na caminhada no Movimento de Mulheres Negras Quilombolas do Amapá. Contou a 

história do Quilombo do Rosa, quilombo este próximo da CRQMP, além de 

apresentar a cartografia impressa do mesmo. Aproveitou a oportunidade para 

incentivar e orientar os quilombolas da CRQMP quanto da importância da 

construção da cartografia do Quilombo do Mel como forma de preservação e registro 

da memória e história da comunidade. 

Ainda no dia 13/01/2017 – Unidade VI (das 12h às 13h) tivemos as 

considerações finais sobre o curso, agradecimentos e recebimento do relatório de 

avaliação dos participantes. Vejamos imagem a seguir: 
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FIGURA 39: Foto oficial por ocasião do encerramento do curso 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica (3° dia). 

Na seção seguinte descrevemos a análise das percepções coletadas por 

ocasião da avaliação da Oficina Pedagógica realizada na CRQMP. 

5.2.1 Percepções e ações dos participantes e palestrantes da oficina pedagógica 

Após o encerramento das atividades práticas durante os três dias de curso 

foram recolhidos o questionário de avaliação que havia sido entregue por ocasião do 

credenciamento. As percepções e ações descritas aqui expõem os pensamentos, 

reflexões e conclusões dos participantes e palestrantes sobre o curso oferecido a 

CRQMP. 

O questionário preestabelecido teve como objetivo levantar os pontos 

positivos e negativos das atividades que foram realizadas durante a sua execução, 

metodologia e temáticas abordadas, a fim de verificar se foram atendidas as 

temáticas propostas pela comunidade, bem como incitar a autorreflexão e ação 

dos/as envolvidos/as em possíveis futuras atividades na comunidade. Dos vinte 

formulários de avaliação entregues aos participantes por ocasião do 

credenciamento, somente doze relatórios retornaram. Quanto aos questionários de 
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avaliação entregues aos palestrantes, dos oito formulários entregues, somente seis 

retornaram. 

No questionário 1 (Palestrante), os mesmos deveriam responder de forma 

sintética as seguintes questões: 1) Como ocorreu a oficina pedagógica para o 

desenvolvimento da ação; 2) Se houve ou não a vivência e aprendizagem em torno 

das temáticas abordadas; 3) Se os temas/questões discutidas foram ou não 

contemplados na ação; 4) As dificuldades e os desafios encontrados na elaboração 

do curso; 5) As alternativas que foram buscadas para superar as dificuldades e/ou 

desafios (se não foram buscadas, registrar o por quê); 6) Resultados alcançados 

face à construção da oficina pedagógica; 7) Perspectivas futuras após a oficina 

pedagógica: no âmbito das pretensões individuais e/ou coletivas e em relação ao 

trabalho desenvolvido na escola; 8) Quais as novas questões que podem ser 

levantadas, considerando a oficina desenvolvida. 

O quadro 11 a seguir traz uma amostra de 50% do total de questionários 

respondidos, contendo algumas das respostas dos palestrantes: 

QUADRO 11: Avaliação da Oficina Pedagógica - Palestrantes 
Palestrante Síntese do questionário avaliativo respondido 

01 

O curso ocorreu de forma tranquila e muito positiva. Tivemos contato como 
público da comunidade quilombola Mel da Pedreira e trocar experiências. 
Houve contato de um dia com os membros da comunidade, onde 
conseguimos entender um pouco da dinâmica interna do cotidiano dos 
moradores, a sua relação coma religião e a localidade. A comunidade aceitou 
bem as discussões sobre diversidade religiosa, ensino religioso, laicidade e 
política. O desafio maior foi montar uma oficina para um público não 
acadêmico. E a dificuldade maior foi à distância no qual se encontra o 
quilombo. Sobre os resultados alcançados face à construção da oficina 
pedagógica, conseguimos problematizar com o público algo a questão da 
tolerância com a religião e cultura do outro. Conseguimos oferecer 
conhecimento do que seria o estado laico e sua relação com o contexto 
religioso do Brasil. Quanto às perspectivas futuras após a oficina pedagógica, 
pensamos em reproduzir esta oficina em outras escolas quilombolas.  

02 

Observei a riqueza de informações reais e possíveis para trabalho e pesquisa.  
Quanto às dificuldades e desafios, a princípio, nenhuma dificuldade maior, 
mas questões para reflexão como, por exemplo, o fortalecimento de tradições 
africanas diante do contexto específico.  Sobre os resultados, acredito que 
tenham sido positivos, tendo em vista a abertura para novos encontros. 
Quanto às perspectivas futuras após a oficina pedagógica, acreditamos na 
possiblidades de novas discussões, novas pesquisas. Em relação às novas 
questões que podem ser levantadas, nos questionamos: é possível um 
quilombo evangélico? Como se mantem as questões de afro-descendência? 
Que trabalho fazer para “reviver” os valores e práticas de matriz afro na 
comunidade? 

03 

A oficina ocorreu de modo tranquilo. A oficina possibilitou algumas reflexões, 
principalmente pela participação dos presentes, que ajudaram na construção 
de um mosaico de palavras relacionadas ao tema da oficina e ampliando a 
visão sobre os conceitos presentes no cotidiano da comunidade e suas lutas. 
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Os temas foram abordados de forma satisfatórios, pois houve bastante diálogo 
com a comunidade e a escola, através de sua direção. O principal desafio é 
abordar conceitos tão complexos e abstratos como racismo, identidade e 
territorialidade com um grupo não familiarizado com esses conceitos. Com a 
oficina houve uma melhor compreensão sobre alguns conceitos e a percepção 
da importância do domínio dos mesmos pelos membros da comunidade. 
Acreditamos que novas questões vão surgir após as oficinais e a principal 
delas é: quais as melhores alternativas pedagógicas para a construção de 
uma educação verdadeiramente quilombola? 

Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica. 

Com base nos discursos dos palestrantes acima descritos, observamos que 

nossa Oficina Pedagógica ocorreu de forma tranquila e satisfatória. Embora muitos 

desafios ainda precisassem ser vencidos, o trabalho possibilitou a construção e 

reflexão de muitos pontos delicados como: religiosidade, tolerância com a religião e 

cultura do outro, valores e práticas de matriz africana, entre outros. 

No questionário 2 (Participante), os mesmos deveriam responder de forma 

sintética as seguintes questões: 1) Qual sua opinião quanto à participação na oficina 

pedagógica? (desenvolvimento da ação, atividades desenvolvidas, entre outros 

aspectos); 2) Houve ou não, vivência e aprendizagem em torno das temáticas 

abordadas? Por quê?; 3) Os temas/questões propostas na oficina pedagógica foram 

discutidas, alcançadas e/ou contemplados? Por quê?; 4) Na sua opinião, as 

alternativas que foram buscadas para superar as dificuldades e/ou desafios foram 

satisfatórios? (se não foram, registrar o porquê); 5) Quais suas perspectivas futuras 

após a realização desta oficina pedagógica? Vejamos no quadro 12 a seguir uma 

amostra de 50% do total de questionários respondidos, contendo algumas das 

respostas dos participantes: 

QUADRO 12: Avaliação da Oficina Pedagógica – Participantes 
Participante Síntese do questionário avaliativo respondido 

01 

A oficina foi muito produtiva, dinâmica, envolvente e superinteressante, uma vez 
que a comunidade como um todo precisa dessa abordagem. Acredito que houve 
vivência e aprendizagem com certeza, pois os palestrantes envolveram todos em 
suas práticas, ouvindo opiniões, ou trocando experiências e conhecimento para 
ambas as partes. Todos os temas propostos foram contemplados pelos 
palestrantes com muita precisão e entendimento. Acredito que a comunidade ou 
seus integrantes tenham ampliado sua visão com relação à religiosidade, 
diferenças religiosas, respeito mutuo, tolerância.  

02 

A oficina foi uma experiência muito boa e produtiva que me tirou muitas dúvidas e 
abriu mais a minha mente. Houve vivência e aprendizagem porque além de 
aprender mais, me fez menos rígido em relação às outras religiões. Gostei muito 
dos temas, gostei dos debates dos diferentes assuntos e aprendi muito. As 
alternativas para os desafios foram satisfatórias porque pude ainda mais ver 
outros caminhos para as devidas dificuldades. No momento essa oficina só me 
fez ser mais tolerante e saber responder para as pessoas apropriadamente. 

03 A oficina foi muito produtiva, grandiosa. Houve vivência e aprendizagem sim 
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porque nos trouxe novos aprendizados, informações novas que ainda não 
tínhamos. Os temas e questões propostas foram alcançados porque os temas 
abordados foram de grande aprendizagem para a vivência do cotidiano. As 
alternativas foram satisfatórias porque pelas dificuldades se criam propostas que 
vem enriquecer as políticas para nossa comunidade. Minhas perspectivas é 
praticar o que foi respondido a todos os questionamentos e provocações.  

04 

Foram momentos de muita aprendizagem entre os participantes. Todos os temas 
produziram resultados que proporcionaram conhecimentos sobre educação 
quilombola, questões religiosas e currículo escolar da educação quilombola. Os 
caminhos apontados para a implantação de fato da educação quilombola foram 
demonstrados claramente. No entanto, depende de vários fatores. Minhas 
perspectivas futuras após a realização da oficina é conhecer cada vez mais sobre 
educação quilombola para praticá-la na escola.  

05 

Foi uma experiência fundamental para a minha formação e vivência quilombola. 
Todas as atividades tiveram um momento teórico e prático. Os temas foram 
contemplados. A comunidade precisava discutir as temáticas trazidas. Foi um 
ganho fundamental. Minhas perspectivas futuras é que a comunidade medite e 
discuta sua condição quilombola e resinifique os elementos de sua cultura. 

06 

A oficina foi de suma importância para nosso aprendizado como quilombolas e 
para adquirimos mais conhecimento para cada um. Houve aprendizagem porque 
foram abordados temas que vivemos e não sabíamos da dimensão, da 
importância e do significado. Agora temos uma visão diferente da nossa própria 
identidade e cultura, contudo, aprendemos a importância de respeitar as outras 
culturas. Agora estou mais orgulhosa de ser quilombola. Minhas perspectivas 
futuras são: quem sabe um projeto que possa possibilitar a comunidade de 
adquirir mais espaço na sociedade.  

Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Oficina Pedagógica. 

As citações acima relacionadas reforçam e confirmam o objetivo da proposta 

pedagógica, que era instigar os participantes quanto ao seu papel enquanto 

quilombolas e função social dentro do espaço escolar. Segundo Paulo Freire, as 

pessoas só se libertam em comunhão, isto é, 

[...] Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se 
engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si 
mesmos, superando, assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se 
esta descoberta não pode ser feita em nível puramente intelectual, mas da 
ação, o que nos parece fundamental é que esta não se cinja a mero 
ativismo, mas esteja associada a sério empenho de reflexão, para que seja 
práxis.561 

De acordo com Paulo Freire para que haja essa possibilidade de libertação, 

antes de tudo, o oprimido precisa descobrir-se como tal. Assim, depois dessa 

consciência crítica vem à organização individual ou coletiva. Seria uma luta, ao 

mesmo tempo, interna e coletiva, porque a libertação é social e política ao mesmo 

tempo.562 

Dentre os presentes, alguns professores relataram casos pessoais de 

preconceito racial, como foi o caso de uma professora quilombola: 

                                                        
561  FREIRE, 2005, p. 29. 
562  FREIRE, 2005. 
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Em 2016 fui encaminhada para uma escola para substituir uma professora 
do contrato administrativo e já no primeiro dia de aula, muitos alunos se 
recusaram a permanecer em sala porque eu era negra e a professora 
anterior era branca. A coordenadora pedagógica esteve na sala 
conversando com os alunos, explicando que a professora anterior tinha 
deixado à escola porque seu contrato havia terminado e a professora atual 
era efetiva e tinha tanta competência e qualificação quanto a anterior. Mas 
sei que não se tratava de competência e sim de racismo pelo fato de ser 
negra e quilombola (DIÁRIO DE CAMPO, 2017). 

A participação dos/as professores/as da comunidade na oficina foi muito 

importante para o fortalecimento e enriquecimento de nossas discussões, pois 

concordamos com Maria Cecília Camargo com Magalhães, quando afirma que na 

pesquisa colaborativa “[...] os participantes têm a possibilidade de interpretar o que 

está sendo dito, externar esses sentidos e colocá-los em negociação”.563 

5.3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O RESULTADO DA OFICINA 
PEDAGÓGICA: REFLEXÕES, POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

A Oficina Pedagógica como resultado da ação colaborativa, teve como 

proposta, subsidiar teórica e metodologicamente os/as professores/as sobre a 

cultura quilombola e sua articulação com o currículo escolar. Segundo Ivana Maria 

Lopes de Melo Ibiapina “os processos de pesquisa construídos colaborativamente 

oferecem um potencial que auxilia o pensamento teórico, fortalece a ação e abre 

novos caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional”.564 

A trajetória de construção e aplicação da proposta colaborativa, nos fez 

perceber o quanto a ausência de políticas públicas para o fomento e manutenção de 

escolas quilombolas no Amapá é um prejuízo para todo o Ensino da História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira, agora obrigatória pela Lei nº 10.639/2003. Além 

disso, nos fez perceber que o estado do Amapá tem se mostrado incapaz de garantir 

um direito que é a educação escolar quilombola condizente com sociedade 

amapaense. 

A educação escolar quilombola realizada CRQMP, assim com em muitas 

escolas quilombolas no estado, está passando por um longo período de 

esquecimento, sem nenhuma política pública e/ou pedagógica que considere a sua 
                                                        
563  MAGALHÃES, Maria Cecília Camargo. A negociação de sentidos em formação de Educadores e 

em pesquisa. In: _____. FIDALGO, Sueli Salles; SHIMOURA, Alzira da Silva (Org.). Pesquisa 
crítica de colaboração: um percurso na formação docente. São Paulo: Ductor, 2006. p. 82. 

564  IBIAPINA, 2008, p. 55. 
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especificidade. Poucas são as crianças quilombolas que podem estudar sua história 

e sua cultura, já que precisam se deslocar para outras comunidades ou para outras 

cidades, pois as escolas quilombolas locais, na sua maioria, só oferecem a primeira 

modalidade do ensino fundamental (1° ao 5° ano). 

Diante desses fatos, nos perguntamos: como manter uma educação voltada 

para essa modalidade de ensino se a maioria dos/as professores/as não são 

quilombolas e/ou não tem formação específica na área? Sobre essa questão 

lembramos que embora existam leis que garantam aos profissionais da educação de 

escolas quilombolas o direito de formação continuada como é o caso do Plano 

Estadual de Educação do Amapá (2015-2025), entretanto, essas oportunidades não 

acontecem de fato, sendo muitas vezes inexistentes ou restritas. 

As discussões durante a Oficina Pedagógica, também trouxeram a tona a 

importância de a escola reforçar o reconhecimento dos seus alunos com a 

identidade quilombola, bem como a importância da elaboração e execução do PPP 

da escola, pois para se implementar uma proposta pedagógica eficaz na 

comunidade local é necessário ter a compreensão de que a diversidade agrega as 

múltiplas relações estabelecidas pelos quilombolas na família, no trabalho, na 

cultura, na relação com o sagrado, entre as gerações e com o meio ambiente do 

território e que todos esses elementos precisam estar enfatizado nessa construção e 

execução curricular. 

Outra discussão também que veio a tona, refere-se à dificuldade de acesso 

(materiais e equipamentos pedagógicos que tratem diretamente das questões 

étnico-raciais) tanto por parte de professores/as quanto dos alunos, pois é uma 

comunidade carente com dificuldades de acessar programas e ações educacionais.  

A aquisição de acervo bibliográfico e material pedagógico específico ainda é 

um grande desafio para as comunidades quilombolas amapaenses, pois a SEED, 

através do NEER não tem estrutura orçamentária, transporte, material didático e 

pessoal qualificado para atender e dar suporte as vinte e oito escolas 

autodeclaradas quilombolas no Amapá. 

Os participantes do curso participaram ativamente das discussões, refletindo 

acerca da contribuição da cultura quilombola local para o currículo da educação 

escolar da CRQMP, através da presença da história da África e Afro-brasileira. 

Segundo Maria Cecília Camargo Magalhães, a “[...] construção crítica do 
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conhecimento [...]” está ligada ao contexto específico da prática docente.565 Uma 

questão a destacar na análise da oficina pedagógica é sobre a aceitação por parte 

da comunidade quanto as abordagem feita nos grupos de trabalhos (Gt’s), pois 

durante todo o curso, foi trabalhado muito questões da valorização das matrizes 

africanas, entre elas, a religiosidade, algo muito delicado a tratar nesse espaço 

quilombola por se tratar de uma comunidade protestante. 

A Oficina Pedagógica proporcionou ainda aos participantes uma reflexão 

mais crítica quanto seus direitos e deveres enquanto quilombolas. O curso ajudou os 

educadores sobre várias dúvidas em relação à efetivação da educação escolar 

quilombola na CRQMP. Contribuindo ainda para a argumentação das lideranças 

locais no que diz respeito à temática educacional, territorialidade, acesso a 

programas, ações e projetos governamentais, dando-lhes maior esclarecimento e 

poder de articulação e negociação com o estado e com o município de Macapá, o 

qual a CRQMP pertence. 

De acordo com a análise dos dados da avaliação feita pelos palestrantes e 

participantes, verificamos que as rodas de conversas durante a Oficina Pedagógica 

suscitou novas ações/propostas a serem realizados pela escola. Dentre eles 

destaque para: a) reprodução deste modelo oficina em outras escolas quilombolas; 

b) busca de melhores alternativas pedagógicas para a construção de uma educação 

verdadeiramente quilombola como, por exemplo, a confecção de instrumentos 

musicais como as caixas de marabaixo e o tambor já citado anteriormente; c) 

discussão da condição quilombola atual e ressignificação dos elementos de cultura 

africana; d) criação de projetos que possam possibilitar a comunidade de adquirir 

mais espaço na sociedade, para expor e comercializar seus artesanatos produzidos 

na região; e) construção e elaboração do PPP da escola local construída em diálogo 

com a CRQMP; f) formação continuada com a temática quilombola, entre outras. 

5.3.1 Mudanças observadas no cotidiano da escola Antônio Bráulio de Souza pós-

oficina pedagógica 

Após o encerramento da Oficina Pedagógica, foram realizadas seis visitas in 

loco na escola quilombola durante o período de março a maio de 2017, para 

                                                        
565 MAGALHÃES, 2006, p. 75. 
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acompanhar e verificar as mudanças ocorridas pós-oficina pedagógica no cotidiano 

da escola Antônio Bráulio de Souza. 

Na primeira visita in loco realizada no período de 07 a 09 de março de 2017, 

já de imediato, observamos os primeiros reflexos positivos, resultantes de nossa 

ação colaborativa realizada na comunidade, pois a Semana Pedagógica do ano 

letivo de 2017 da Escola Quilombola Antônio Bráulio de Souza iniciou com a 

discussão e inclusão de algumas ações e propostas pedagógicas levantadas 

durante a realização de nossa Oficina Pedagógica em janeiro de 2017. 

As evidências encontradas pós-oficina pedagógica sinalizaram que 

mudanças estão ocorrendo naquele espaço escolar, mesmo que sejam de forma 

tímidas, mas essas mudanças percebidas respondem positivamente às perspectivas 

lançadas quanto aos objetivos da ação colaborativa através da Oficina Pedagógica. 

Para o gestor atual da escola, a Oficina Pedagógica realizada em janeiro de 

2017 fez perceberem o quanto se faz necessário à inclusão e discussão de 

temáticas e ações pedagógicas voltadas para a realidade local. Assim, a Semana 

Pedagógica na CRQMP ocorreu no período de 07 a 09 de março de 2017 no horário 

das 8h às 12h e das 14h às 18h, onde foram abordadas as seguintes temáticas: 1) 

Expectativas para o novo ano letivo de 2017; 2) Reflexões sobre as metas do ano de 

2016 (se foram alcançadas ou não) e os passos que precisam ser dados durante o 

ano de 2017 para atingi-las; 3) Situação atual do quadro funcional da escola; 4) 

Propostas de projetos e ações para crescimento e melhoria da educação quilombola 

local; 5) Discussão sobre educação quilombola como modalidade de ensino; 6) 

Amparo legal da educação quilombola; 7) Discussão sobre a construção e a 

elaboração do PPP da escola para o ano de 2017; 8) Planejamento, avaliação, 

disciplina, gestão de sala de aula, gestão da aprendizagem, educação inclusiva 

entre outros. 

Dentre os tópicos abordados e discutidos na Semana Pedagógica, destaque 

para nos itens 4, 5, 6 e 7, os quais mais foram evidenciados por ocasião de nossa 

ação colaborativa através da Oficina Pedagógica. Dentre esses tópicos ora citados, 

evidenciamos o tópico 4 que traz uma proposta inovadora para a educação escolar 

quilombola local, pois a gestão escolar juntamente com as professoras optaram 

desenvolver no ano de 2017 algumas ações que foram apresentadas no item 5.3 

deste capítulo, mais precisamente sobre as novas ações pedagógicas a serem 

realizados pela escola. 
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Na segunda e terceira visita in loco realizada no período de 29 a 31 de 

março de 2017, bem como no período de 06 a 07 de abril de 2017, detectamos que 

o primeiro projeto já tinha sido elaborado e encontrava-se em fase de execução. 

Tratava-se do projeto escolar “Conhecendo o Quilombo do Mel da Pedreira”. Ao 

analisar na integra o conteúdo do projeto que nos foi disponibilizado, verificamos que 

no item 2 “Planejamento do projeto conhecendo o Quilombo Mel da Pedreira” os/as 

autores/as trazem a seguinte afirmação: 

Este projeto teve início a partir da oficina pedagógica de um trabalho 
científico de doutorado do professor Elivaldo Serrão Custódio, após a oficina 
intitulada “Educação Escolar Quilombola: valorizando a história, a cultura e 
a identidade negra” ocorrida entre os dias 11 a 13 de janeiro de 2017, na 
Escola Estadual Antônio Bráulio de Souza, teve um caráter de formação 
continuada para os professores da instituição quilombola. Após a oficina 
durante o encontro da semana pedagógica os professores e funcionários da 
escola determinados a desenvolver a educação quilombola sugeriram a 
prática de projetos a começar pelo que promova as crianças o 
conhecimento de como se deu a trajetória do Quilombo Mel da Pedreira ao 
longo da história.566 

Essa afirmação confirma que os resultados de nossa ação colaborativa 

foram positivos, pois um dos objetivos era instigar aos participantes, a elaboração de 

projetos que valorizassem a história, a cultura e a identidade negra. Nesse sentido, o 

primeiro projeto da escola quilombola objetivou: a) Analisar como ocorreu a origem 

do Quilombo do Mel da Pedreira através de narração oral e pesquisa bibliográfica; b) 

Identificar as situações que originaram a comunidade do quilombo; c) Identificar as 

famílias que foram os primeiros moradores do quilombo; d) Analisar como mudou o 

conceito e a situação social do lugar chamado quilombo; e) Caracterizar as religiões 

que já foram praticadas, e perceber como se deu à aderência a religiosidade 

presbiteriana no quilombo mel da pedreira; f) Diagnosticar atividades que 

proporcionaram e proporcionam a sobrevivência e manutenção das pessoas no 

quilombo. 

Lembramos que o trabalho pedagógico através de projetos didáticos é uma 

forma de enriquecer o fazer pedagógico, pois: 

[...] um currículo por projetos didáticos potencializa o agrupamento de uma 
ampla variedade de práticas educacionais desenvolvidas nas escolas e nas 
salas de aula, despertando o interesse e a curiosidade tão necessários para 
motivar a participação desse aluno [...] O currículo, nessa perspectiva, 
sugere um guia aberto para intervenção educativa [...] na organização dos 

                                                        
566  Escola Quilombola Estadual Antônio Bráulio de Souza. Projeto Escolar “Conhecendo o Quilombo 

do Mel da Pedreira”. Quilombo do Mel da Pedreira – Macapá, 2017. p. 03. 
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conhecimentos dessas experiências, é oportunizado ao aluno desenvolver a 
capacidade de estabelecer relações e interpretar os conhecimentos que se 
encontram nessas experiências [...].567 

Portanto, desenvolver projetos dessa natureza em escola quilombola 

possibilita e facilita a interdisciplinaridade, assim como favorece a aprendizagem 

significativa, favorece a superação de conflitos individuais e coletivos e valoriza o 

que é comum aos grupos. No entanto, para desenvolver uma política educacional 

voltada a construção e execução de projetos nas escolas são imprescindíveis uma 

equipe e gestão escolar comprometida com este fazer pedagógico que trabalhem 

coletivamente desde o compartilhamento das ideias até suas execuções. Além 

disso, os projetos ainda são ferramentas pedagógicas que ajudam a sintonizar o 

cotidiano escolar juntamente com o currículo, pois relaciona questões sociais e 

culturais tornando a escola um espaço sociocultural dinâmico e atualizado com os 

movimentos da sociedade. 

A seguir, através do quadro 13, apresentamos uma síntese do que foi 

desenvolvido por ocasião do projeto escolar “Conhecendo o Quilombo do Mel da 

Pedreira”. 

Quadro 13: Projeto escolar “Conhecendo o Quilombo do Mel da Pedreira”. 
Data Ação desenvolvida 

29/03/2017 
 O que é quilombo? 
 Questionar os/as alunos/as se eles se sentem quilombolas. 
 Analisar os conceitos de quilombo ao longo da história. 

30/03/2017 

 Mostrar objetos que fazem parte da rotina do quilombo. 
 Enumerar as atividades econômicas e sociais desenvolvidas no 

quilombo Mel da Pedreira, trabalhos braçais, na economia a produção 
de farinha, milho, melancia, peixe, os costumes festa da família, 
retiro. 

31/03/2017 

 Pesquisa de campo realizada pelos alunos através de questionário para 
colher informações sobre a história, a cultura e a religiosidade do 
quilombo. 

 Pesquisar fotos antigas da CRQMP entre outros quilombos para montar 
um painel. 

06/04/2017 

 Constatação da história sobre a origem do quilombo Mel da Pedreira 
com a presença do historiador Manoel Alexandre (seu Lelé). 

 A vida das mulheres contada por dona Minerva. 
 Como se dá o processo de criação de uma roça contada por seu João. 

07/04/2017 

 Oficina de produção de caniços (objeto artesanal utilizado para pescar).  
 Pesca a beira do rio. Momento de lazer e confraternização. 
 Lanche: açaí, farinha de mandioca, peixe frito e charque (carne seca). 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. Pós-oficina pedagógica. 
                                                        
567  GADELHA, Elma Teixeira. Projetos didáticos: uma alternativa curricular para a educação de 

jovens e adultos. Espaço do Currículo, v.1, n.2, Setembro-2008/Março-2009. p.11-32. Disponível 
em <http://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/article/viewFile/3595/2933>. Acesso em: 17 abr. 2017. 



270 

Ressaltamos que durante as visitas in loco para acompanhar as atividades 

pedagógicas nesse projeto escolar “Conhecendo o Quilombo do Mel da Pedreira”, 

realizamos alguns registros fotográficos de momentos de muito aprendizado. 

Vejamos a figura 40: 

FIGURA 40: Registros fotográficos do projeto escolar “Conhecendo o Quilombo do 
Mel da Pedreira”. 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Pós-oficina pedagógica. 

Por ocasião da nossa quarta visita in loco realizada no período de 27 a 28 de 

abril de 2017 na escola da CRQMP, observamos o andamento de outro projeto 

sendo executado pela escola. Tratava-se do projeto de levantamento de material 

cientifico já produzido sobre o Quilombo do Mel da Pedreira, bem como o resgate de 

lendas contadas pelos seus antepassados na região local, como, por exemplo, a 

lenda mais conhecida que fala de uma mulher cuja cabeça se transformou em fogo. 

Segundo relatos de moradores, uma mulher estava dormindo quando sua 

cabeça saiu do corpo e virou uma cabeça de fogo. Alguém virou o corpo dela na 

rede e, quando a cabeça voltou, se acoplou ao corpo ao contrário. E daí em diante, 

sua cabeça saiu vagando em chamas. Na CRQMP, algumas pessoas afirmam ter 

visto essa cabeça de fogo, inclusive o fundador do quilombo (Antônio Bráulio de 

Souza). O objetivo deste projeto de levantamento de material científico e resgate de 
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lendas contadas pelos seus antepassados na região local é produzir um acervo 

didático para ser utilizado pelos alunos como material didático e memória cultural. 

Outra atividade específica desenvolvida no mês de abril/2017 na CRQMP foi 

o estudo e a análise realizada pelos alunos e alunas com orientação das professoras 

sobre o significado da Páscoa em diversas localidades e religiões do planeta, 

principalmente em países africanos. Também no mês de abril/2017, detectamos 

uma pequena ação coletiva de reparos sendo realizada no prédio da escola local. 

Segundo o gestor escolar, essa reforma foi possível devido o repasse de um 

pequeno recurso pelo governo estadual. Como o recurso na maioria das vezes não 

é suficiente, a comunidade local se mobiliza para ajudar. Vejamos alguns registros 

fotográficos dessa ação coletiva: 

FIGURA 41: Ação coletiva de pequenos reparos realizados na escola local. 

 
Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Pós-oficina pedagógica. 

Na quinta visita in loco realizada no período de 11 a 12 de maio de 2017 na 

escola da CRQMP, verificamos que estavam realizando um estudo sobre o processo 

de escravização dos negros na África e chegada destes no Brasil e sua libertação. E 

atividades de estudo dirigido pelas professoras em sala de aula com a participação 

de todos os alunos, bem como análises críticas de filmes e encenações teatrais. De 
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acordo com o depoimento de uma das professoras, o objetivo desse projeto é 

incentivar aos educandos a percepção de que a população negra é muito importante 

na sociedade atual, pois lutou pela sua liberdade e contribuiu para a formação do 

povo brasileiro, mas que enfrenta diversas dificuldades na atualidade, embora nas 

últimas décadas tenha conquistado diversos direitos. 

No período da primeira e segunda semana do mês de maio/2017, também 

foi realizado pelos alunos, atividades alusivas à comemoração ao dia das mães, 

tendo como objetivo incentivar os alunos a valorizar a família chamando a atenção 

para a importância que a mãe quilombola possui no seio familiar no Quilombo do 

Mel da Pedreira. Neste sentido, os alunos e alunas, através de estudo dirigido, 

realizaram entrevistas com as mães quilombolas e como culminância foi feita 

algumas homenagens e entrega de presentes. 

Por ocasião da nossa sexta e última visita in loco realizada nos dias 19 e 22 

de maio de 2017, detectamos que a comunidade escolar estava se organização para 

iniciar em junho/2017, uma oficina de artesanato sobre produtos utilizados no dia a 

dia dos quilombolas. Segundo o gestor local, o projeto tem como objetivo analisar 

como os (utensílios) utilizados em casa contribuíram para a sobrevivência do 

quilombo ao longo dos anos. Além disso, verificar quais eram utilizados na África 

antigamente. As atividades serão desenvolvidas pela gestão escolar, professoras, 

discentes e comunidade em geral, tendo como ponto de partida estudos dirigido em 

sala de aula e posteriormente a oficina para confecção de utensílios usados na 

sobrevivência dos moradores do quilombo, como forma de valorização da cultura e 

identidade negra. 

Devido ao término de nossa pesquisa in loco, não pudemos mais 

acompanhar as atividades previstas para os meses seguintes na escola quilombola 

durante o ano letivo de 2017. Entretanto, tivemos acesso à programação completa, 

conforme quadro 14, que descreve cada uma das ações pedagógicas previstas para 

o período de junho a dezembro de 2017. 

Quadro 14: Plano de ações e projetos previstos na escola quilombola – junho a 

dezembro de 2017 

Mês Ação Objetivo Quem faz Quando Como 

Junho 

Oficina de 
artesanato 
sobre 
produtos 

Analisar como os 
(utensílios) 
utilizados em 
casa 

Direção 
escolar, 
professores 
e 

De 12 a 
30 de 
junho de 
2017 

Através de estudo 
dirigido, oficina 
para confecção de 
utensílios usados 
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utilizados no 
dia a dia dos 
quilombolas 
 

contribuíram 
para a 
sobrevivência do 
quilombo ao 
longo dos anos. 
E verificar quais 
eram utilizados 
na África 
antigamente 

comunidade. na sobrevivência 
no Quilombo. 

Junho 
 
 

Festa junina 
 
 

Conhecer as 
festas africanas 
e as festas 
juninas 
brasileiras 
 

Direção, 
professores 
e 
comunidade. 

De 12 a 
30 de 
junho de 
2017 

Através de 
pesquisas 
bibliográficas. 
Culminância com 
uma festa junina 
em sala de aula 
com diversas 
dinâmicas 
envolvendo os 
alunos e 
funcionários da 
escola. 

Agosto 

Concurso de 
leitura e 
gincana 
 

Firmar o gosto 
pela leitura e 
interpretação de 
texto 

Direção, 
professores 
e 
comunidade. 

De 07 a 
19 de 
agosto de 
2017 

Promover 
momentos de 
leitura em deleite 
com os alunos,  
ajudando-os a 
interpretar textos e 
prepara-los para a 
gincana de 
conhecimento. 

Agosto 

Homenagem 
aos pais 
quilombolas 

Analisar o 
contexto dos 
pais nas famílias 
negras na África, 
no Brasil e no 
Quilombo Mel da 
Pedreira.  

Direção, 
professores 
e 
comunidade. 

De 21 a 
31 de 
agosto de 
2017 

Através de estudo 
dirigido, entrevistas 
com as mães 
quilombola e dia de 
homenagem as a 
mães no dia 
26/08/2017.  

Agosto 

Construir 
uma horta  

Realizar a 
construção de 
uma horta para a 
escola produzir 
alimentos 
utilizáveis na 
alimentação dos 
alunos 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

De 01 a 
31 de 
agosto de 
2017 

Através do trabalho 
manual com 
acompanhamento 
técnico de um 
profissional 
qualificado na área 
de produção agro 
técnico. E 
realização de 
estudos 
interdisciplinar. 

Setembro 

Desfile cívico 
 

Incentivar o 
patriotismo 
nacional para as 
questões de 
valorização de 
nossa pátria 
principalmente 
para valores de 
cidadania 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

Dia 22 de 
setembro 
de 2017 

Realizar desfile no 
quilombo tendo 
como tema a 
educação 
quilombola no 
estado do Amapá. 

Outubro 
Semana da 
criança 
quilombola 

Analisar como 
vivem as 
crianças na 

Direção, 
professores, 
alunos e 

De 01 a 
14 de 
outubro 

Promover 
momentos de 
leitura em com os 
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 África, na 
história do Brasil 
e no Quilombo 
Mel da Pedreira.  

comunidade. de 2017 alunos, analisar 
documentários 
sobre a vida das 
crianças em 
diversas partes do 
mundo. Realizar 
um passeio até a 
cidade de Macapá 
para conhecer a 
Fortaleza de São 
José.  

Outubro 

Jogos 
quilombolas 
 

Incentivar a 
prática várias 
modalidades 
esportivas entre 
os quilombolas 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

De 26 a 
27 de 
outubro 
de 2017 

Realização de 
diversos jogos 
esportivos como 
futebol, vôlei, 
queimada, cabo de 
guerra e etc. 

Novembro 

Realizar um 
encontro 
sobre os 
avanços e 
desafios 
sobre o 
Quilombo 
Mel da 
Pedreira  
 

Analisar junto 
com a 
comunidade o 
avanço histórico 
do quilombo mel 
da pedreira. 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

De 13 a 
25 de 
novembro 
de 2017 

Reunir a 
comunidade, 
escola e 
pesquisadores que 
já possuem 
estudos sobre o 
Quilombo Mel da 
Pedreira para 
discutir sobre a 
situação histórica 
deste quilombo.  

Dezembro 

Realizar a 
formatura 
dos alunos. 

Demonstrar 
quanto é 
importante 
vencer cada 
etapa dos 
estudos 
conquistarmos 
nossos sonhos. 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

Dia 22 de 
dezembro 
de 2017 

Realizar um 
momento de 
confraternização 
para a passagem 
do ensino 
fundamental I para 
o ensino 
fundamental II. 

Dezembro 

Realizar a 
semana 
natalina 
 

Conhecer e 
Incentivar a 
valorização 
natalina em 
diversas 
culturas. 

Direção, 
professores, 
alunos e 
comunidade. 

De 20 a 
30 de 
dezembro 
de 2017 

Realizar estudo 
sobre o significado 
do natal em 
diversos países do 
mundo. Realizar 
uma culminância 
com presentes a 
todos que fazem 
parte da nossa 
escola. 

Fonte: Pesquisa de campo - 2017. Pós-oficina pedagógica. 

As atividades apresentadas no quadro 14, bem como as atividades descritas 

anteriormente, comprovam os resultados satisfatórios que tivemos com relação à 

aplicabilidade da Oficina Pedagógica na CRQMP, pois há evidências concretas de 

que a comunidade escolar está preocupada e interessada com uma educação 

quilombola de qualidade, voltada para a realidade local e que valorize a cultura, a 

memória e a identidade negra. 
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(IN) CONCLUSÃO 

Na presente tese intitulada “Comunidade Quilombola do Mel da Pedreira no 

Amapá: protestantismo como eixo de identidade religiosa” tivemos como objetivo 

central analisar as repercussões na educação escolar e na comunidade em geral, 

oriundos do processo de inserção do protestantismo na CRQMP no estado do 

Amapá, bem como as possibilidades de atendimento as determinações da Lei n° 

10.639/2003 como forma de valorização da identidade negra. 

Assim nossa análise estava centrada na influência do protestantismo na 

cultura dessa comunidade de remanescentes de quilombo e processos de 

ressignificação da identidade negra na escola, pois a questão religiosa que separa 

comunidades de religiões de matriz afro de comunidades de religião protestante vem 

reacendendo nos últimos anos, as discussões sobre religião, cultura e identidade. E 

com um olhar a partir da perspectiva educacional, detectamos alguns problemas que 

tem interferido nas ações e práticas pedagógica escolar da Escola Quilombola 

Estadual Antônio Bráulio de Souza, pois somos conhecedores de que os quilombos 

são símbolos de resistência da história e da cultura negra. 

A pesquisa constatou que o estado do Amapá, encontra-se inserido no 

processo de reconhecimento e titulação de terras quilombolas. No entanto, o número 

de territórios de comunidades tituladas e reconhecidas não é significativo comparado 

ao quantitativo de comunidades quilombolas existente na região. Essa situação se 

dá por uma série de fatores, entre eles, ausência de ações mais efetivas de políticas 

públicas por parte do estado e dos municípios, principalmente na área de assistência 

social, saúde e educação. 

Através da presente pesquisa foi possível averiguar que a CRQMP existe 

desde 1954, onde eram devotos de Santo Antônio, resoluto de ladainha e práticas 

de pajelança, mas no ano de 1968 passaram a se declarar protestante, 

particularidade essa que marcou a identidade da comunidade, pois foi a única no 

estado do Amapá reconhecida e titulada como uma comunidade quilombola 

evangélica. O título é de 21 de março de 2007. 

Dessa forma, verificamos a relevância da pluralidade cultural e religiosa em 

sua amplitude, trazendo a compreensão de que as crenças, valores culturais, 

memória, história e costumes de cada grupo são decisivos para a autoafirmação de 

suas identidades. Neste sentido, mesmo com as mudanças que veem ocorrendo na 
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CRQMP, seus valores, costumes e ideais sejam históricos ou contemporâneos, não 

podem ser desconsiderados. 

Por meio da caracterização realizada dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa, identificamos quem são eles, como vivem, como trabalham, como se 

relacionam, quais as suas crenças, dentre outros aspectos. Ou seja, detectamos que 

na CRQM vivem mais de vinte e oito famílias, num total de mais de cento e quarenta 

e duas pessoas. São pessoas bastante simples, pois moram em casas construídas 

em sua maioria em madeira de lei e suas atividades econômicas são voltadas para a 

agricultura, pecuária, apicultura e confecção de artesanatos. Quanto à infraestrutura 

na comunidade, esta é quase inexistente, pois não existe rede de esgoto, coleta de 

lixo, tampouco serviços de saúde contínua. O sistema de abastecimento de água 

não atende toda a população local e a manutenção da mesma é custeada com 

recursos dos próprios moradores. 

A pesquisa possibilitou a percepção de quanto os laços familiares são fortes 

entre eles, assim como o valor e importância do trabalho coletivo, da preservação da 

terra, em especial, a prática religiosa protestante, a qual faz todo sentido a essa 

harmonia e vivência em grupo, pois a religião legitima as relações amigáveis por 

meio de suas crenças e espiritualidade. Embora haja uma relação harmoniosa de 

cuidado e respeito entre as pessoas de ambos os sexos, do ponto de vista 

institucional e religioso, a CRQMP apresentam uma prática organização patriarcal, já 

que os líderes políticos e religiosos da comunidade são todos do sexo masculino. 

Os discursos presentes nas falas dos entrevistados e demais moradores do 

quilombo contribuem para a ressignificação da identidade local. Embora a 

autenticidade dessa ressignificação e autodelcaração como identidade protestante 

venha sendo  motivo de questionamentos e discussão no seio de outras 

comunidades quilombolas no Amapá que tem visto na CRQMP “uma identidade 

negra de alma branca” e também por parte algumas comunidades evangélicas que 

não veem com “bons olhos”  o fato da Igreja Presbiteriana e do Ministério do Deus 

Vivo e Verdadeiro incorporarem os instrumentos e a musicalidade de matriz afro em 

suas celebrações religiosas. 

Apesar do autoreconhecimento como comunidade quilombola ser uma 

estratégia para facilitar o acesso às políticas públicas, não podemos afirmar que a 

CRQMP perdeu sua identidade negra quando se autodeclarou protestante, pois as 

evidências simbólicas observadas de matriz negra no espaço social, econômico e 
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religioso são muito fortes. Além do mais, os conhecimentos, os valores ancestrais, a 

linguagem dos quilombolas da CRQMP nos leva a crer que as práticas culturais e 

religiosas atuais, nada mais são, que uma releitura, ressignificação e/ou recriação 

que foram sendo feitas ao longo desse processo de conversão, inclusive práticas 

como estratégias de evangelização, sobrevivência e manutenção da cultura negra 

na região. 

Concordamos com Marcos José Martins Araújo, quando afirma que os 

quilombolas do Mel da Pedreira desenvolveram uma espécie de “identidade 

contrastiva bilateral”, ou seja, a CRQMP “se opõe simultaneamente a romper com as 

práticas religiosas africanas e com o rito religioso protestante tradicional buscando 

um espaço autêntico de manifestação de sua identidade étnica exclusiva”.568 

Portanto, a “nova identidade quilombola” da CRQMP é o resultado de uma junção de 

elementos ligados às raízes de sua ancestralidade com elementos e símbolos de 

doutrinas protestantes. Em virtude disso, foi possível chegar à compreensão de que 

manifestações sincréticas em comunidades quilombolas significam imergir num 

sistema complexo de crenças, manifestações culturais e religiosas distintas e 

costumes diversos, ou seja, requer uma apurada sensibilidade na sua compreensão. 

Durante a análise dos resultados da pesquisa, percebemos que apesar da 

polêmica e divergência em termos conceituais como o conceito de sincretismo 

religioso, esse fenômeno está muito ligado e/ou faz parte de muitas culturas e 

religiões. E no caso da CRQMP, verificamos, por exemplo, que as mudanças não 

aconteceram somente por influência de fatores religiosos, mas, sobretudo, por 

reflexões sociais e interculturais da comunidade como espaço coletivo. Além disso, a 

questão do acesso à informação, o acesso a novas tecnologias, ações e programas, 

ocasionou uma nova reconfiguração de cunho social, econômico, cultural e 

principalmente religioso. 

Quanto à questão da territorialidade política da terra, constatamos que ali há 

um território fundiário demarcado e com titularidade quilombola, no entanto, outros 

territórios são produzidos pelos moradores e moradas da CRQMP como, por 

exemplo, os territórios no campo da religiosidade e/ou espiritualidade, pois as igrejas 

locais têm intensificado seus trabalhos de evangelismo e acolhimento dos 

                                                        
568  ARAUJO, 2016, p. 141. 
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quilombolas com objetivo de ampliar seu campo religioso, consolidando-se e 

efetivando-se naquela região. 

Em face aos dados apresentados, verificamos o quanto é comum em 

comunidades quilombolas e/ou tradicionais, vivências de práticas religiosas. E em 

muitos casos, essas práticas se apresentam como um dos elementos fundamentais 

para manutenção e reprodução de práticas culturais. Aliás, constatamos na fala dos 

moradores da CRQMP que o território quilombola do Mel da Pedreira, guarda – de 

uma forma ressignificada – algumas de suas tradições, histórias, costumes e 

memória negra. Embora as práticas religiosas cristãs atuais na localidade sejam 

diversas, mas a base está em apenas um livro: a Bíblia Sagrada. 

Com relação à religiosidade protestante existente na CRQMP, verificamos 

que nos últimos seis anos, a comunidade vem passando por um tipo de trânsito 

religioso, ou melhor, vem abrindo espaço para novas denominações religiosas - seja 

de forma passiva e/ou por reivindicação - como é o caso da instalação do Ministério 

do Deus Vivo e Verdadeiro em 2012 e da Igreja Assembleia de Deus em 2014. 

Essa situação se dá devidos vários motivos, dos quais citamos dois que 

consideramos relevantes: a) quilombolas insatisfeitos como a forma organizacional e 

religiosa que a Igreja Presbiteriana vem conduzindo os trabalhos eclesiásticos, 

resultando na criação de um novo ministério, neste caso, o Ministério do Deus Vivo e 

Verdadeiro; b) quilombolas que migraram para outras comunidades e/ou para o 

centro urbano, e nesse processo de ida e vinda, acabaram aderindo ou mudando de 

denominação religiosa, o que implicou na abertura de uma nova denominação 

religiosa na CRQMP, neste caso, na abertura da Igreja Assembleia de Deus, ligada 

a Convenção das Assembleias de Deus no estado do Amapá. 

Na CRQMP embora existam até o presente momento, essas três 

comunidades religiosas atuando, no entanto, somente as duas primeiras utilizam os 

instrumentos de matriz afro em suas celebrações religiosas. Sobre o significado ou a 

simbologia desses instrumentos musicais utilizados nos cultos em especial a caixa 

de marabaixo e o tambor, os entrevistados alegam que esses instrumentos agora 

são consagrados ao trabalho do Senhor. Se antes eram direcionados aos orixás 

e/ou aos espíritos da floresta, hoje são direcionados e consagrados a Deus. Por 

outro lado, afirmam que embora o ritmo e a musicalidade seja a mesma, há 

diferença nas canções, pois as letras são baseadas na Bíblia Sagrada. A nosso ver, 

parece-nos que nesses cultos e/ou celebrações religiosas acontece uma 
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miscigenação de crenças e o sincretismo religioso afro-protestante exerce uma forte 

influência simbólica. 

A princípio, em nossa hipótese, acreditávamos que quando uma comunidade 

quilombola se converte a outra religião, deixando de lado sua religiosidade 

tradicional, há uma grande perda cultural, pois o exercício e a prática e transmissão 

de alguns costumes, hábitos ou heranças culturais muitas vezes são deixados de 

lado em detrimento da nova religião. Entretanto, acreditamos com base no longo 

período de observação in loco na comunidade, bem como na fala e o discursos dos 

envolvidos nesta pesquisa, nem tudo pode ser visto como perda, mas como 

mudança e/ou recriação, pois com a conversão e/ou adesão, a CRQMP vem 

ressignificando sua identidade negra.569 

A propósito destas afirmações, no percurso de desenvolvimento desta 

investigação fomos constantemente instigados a pensar se o protestantismo era 

positivo ou negativo para a CRQMP, pois do ponto de vista das relações sociais, 

econômicas e religiosas, trouxe autoestima, afetividade, esperança e orientação 

espiritual para com todos da comunidade, assim como atuação coletiva do ponto de 

vista econômico com crescimento e prosperidade nas atividades de subsistência. 

Entretanto, do ponto de vista das práticas culturais e religiosas houve 

ressignificação, conflitos em relação à autoafirmação enquanto identidade negra e 

crescente aumento no desinteresse pela continuidade das tradições africanas, afro-

brasileiras e ameríndias. 

Em virtude desses últimos fatos ora mencionados, a CRQMP decidiu abolir 

algumas práticas como foi o caso das festas e devoções aos santos católicos e a 

pajelança, mas a comunidade optou por continuar com as práticas do uso da caixa 

de marabaixo, tambor, atabaque, timbal, pandeiro, bongos, afaxé e bumbo de 

percussão e da musicalidade africana e afro-brasileira por entender que o abandono 

dessas tradições - mesmo que essas contrariem a nova doutrina religiosa adotada - 

não devem ser esquecidas ou excluídas do seio da comunidade por fazer parte de 

sua história e memória negra quilombola. 

Tais evidências respondem alguns de nossos questionamentos durante o 

decorrer desta pesquisa, pois demonstram situações concretas de que nesta 
                                                        
569  Essa situação também foi observada por SARUWATARI, Gabrielly Kashiwaguti. Comunidade 

Quilombola Dezidério Felippe de Oliveira: tradição, política e religião entre os “Negros da 
Picadinha”, 2014, 193f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Federal da 
Grande Dourados. Dourados, MS: UFGD, 2014. 
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comunidade quilombola há um hibridismo cultural-religioso e ao mesmo tempo, uma 

negação, oposição e/ou desvalorização da ancestralidade religiosa de matriz afro-

ameríndia. Segundo Peter Burke, essa situação e/ou reação é muito comum entre o 

encontro de culturas ou de um povo com itens de outra cultura, pois como resultado 

normalmente acontece adaptações, isto é, “[...] um movimento duplo de 

descontextualização e re-contextualização, retirando um item de seu local original e 

modificando-o, de forma a que se encaixe em seu novo ambiente”.570 Além disso, 

podemos afirmar com base nos estudos de Homi Bhabha e Stuart Hall que na 

cultura da CRQMP embora não haja essência de uma identidade negra pura e/ou 

autêntica, os traços de cultura negra estão presentes em seu cotidiano, nas formas 

de criar, saber e fazer, como pudemos perceber em suas celebrações religiosas. 

Ouvindo os envolvidos na pesquisa e atentando para o significado que o 

protestantismo representa na vida dos quilombolas, a nova religião gerou para a 

CRQMP muito mais benefícios do que perdas. Do mesmo modo, do ponto de vista 

dos direitos étnico-raciais, o discurso local demonstra que a presença das 

denominações protestantes tem ajudado a CRQMP no fortalecimento de sua nova 

identidade negra quilombola. Em contrapartida, no aspecto religioso, há no senso 

coletivo da CRQMP uma forma negativa, estereotipada e preconceituosa de ver as 

religiões de matrizes africanas, afro-brasileiras e afro-ameríndias, pois acreditam que 

a conversão ao protestantismo foi como uma “libertação da escuridão”, onde 

puderem conhecer a verdadeira religião e o único Deus que leva a Salvação. 

Acreditamos que essas questões, bem como esses discursos aqui 

apresentados são oriundas, talvez, dentre outros fatores, da forma como o discurso 

e a prática protestante se aplicam nos territórios ora conquistados quando se trata 

da religiosidade de matriz afro. Da mesma forma, acreditamos que esse processo de 

desvalorização e repressão da religião africana, afro-brasileira e afro-ameríndia, 

também é oriundo do eurocentrismo e do etnocentrismo europeu, que vem 

acompanhando o povo negro desde sua chegada ao Brasil até a atualidade, ou seja, 

a prática do racismo, do preconceito e da intolerância religiosa ainda está muito viva 

e atuante na sociedade brasileira. 

Ser quilombola para os/as moradores/as da CRQMP está muito ligado a sua 

fé, aos laços familiares, ao trabalho coletivo e a relação de posse da terra. Portanto, 

                                                        
570  BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2003. p. 91. 



281 

em síntese, podemos afirmar e concordar com Gabrielly Kashiwaguti Saruwatari  

que “[...] não podemos falar em perdas ou ganhos nas conversões, mas de 

mudanças, e são essas transformações que devem ser analisadas e compreendidas 

na vida desses grupos [...]”. A autora ainda conclui que “[...] dentro dessas 

mudanças as escolhas individuais devem ser levadas em conta, pois ninguém 

escolhe mudar de religião se esta não lhe oferece nada de melhor ou não responde 

a nenhum de seus anseios [...]”.571 E como pudemos perceber nos discursos dos/as 

quilombolas, a nova religião vem atendendo suas expectativas. 

Sobre as políticas de educação para as relações étnico-raciais, em especial 

para a educação escolar quilombola no Amapá, estas estão caminhando em passos 

muito lentos, pois são normalmente ações pontuais e fragmentadas, sem articulação 

com a realidade local de cada comunidade quilombola e que muitas vezes quando 

se apresentam são de maneira genérica e superficial. Lembramos que no Brasil, 

após a alteração da Lei n° 9.394/1996 pela sanção da Lei n° 10.639/2003 e sua 

posterior regulamentação por meio do CNE, Parecer CNE/CP n° 03/2004 e 

Resolução CNE/CP n° 01/2004, foi estabelecida a obrigatoriedade do ensino de 

história afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas da educação 

básica. Além disso, a Resolução CNE/CP nº 08/2012 e Parecer CNE/CEB nº 

16/2012, definem diretrizes curriculares nacionais para educação escolar quilombola 

na educação básica, o que implica numa pedagógica própria, formação específica 

de seu quadro docente, onde há reconhecimento e valorização da diversidade 

cultural, da memória, das tradições, da oralidade, entre outros.  

Com base nos dados coletados, verificamos que embora o currículo escolar 

quilombola estadual, esteja reforçado no Plano Nacional da Educação para as 

Relações Étnico-raciais, na Lei n° 10.639/2003 e demais legislações federais, assim 

como fundamentado no Plano Estadual de Educação do Amapá, na Lei Estadual nº 

1.196/2008, nas Resoluções estaduais n° 077/2014 e 025/2016 do CEE/AP, 

percebemos que a implementação de políticas educacionais para a efetivação da 

educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola, tem ficado 

somente no papel, ou seja, no discurso e nos documentos oficiais, pois na prática, 

isso não tem se efetivado de fato e de direito. 

                                                        
571 SARUWATARI, 2014, p. 180. 
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Como vimos no decorrer dessa pesquisa, especificamente no capítulo 4, o 

MEC vem publicando desde o ano de 2006 um acervo de obras e materiais 

específico para a educação das relações étnico-raciais. Assim, o questionamento 

que fica é: onde tem ido parar esses materiais distribuídos pelo MEC? Será que o 

Amapá tem ficado de fora na contemplação desses recursos pedagógicos? Caso 

afirmativo, porque que a SEED não tem reivindicado sua cota? Ou melhor, por que a 

SEED não tem produzido e/ou elaborado seu próprio material?   

Outra situação também que merece nossa atenção é quanto à participação 

de professores/as amapaenses na política de formação continuada de professores 

no RENAFORM. Por que a SEED não tem dado atenção especial para esse 

programa, que segundo o Portal Oficial do MEC, só no período de 2005 a 2013, já 

ofereceu e disponibilizou para todo o território nacional, mais de cinquenta e duas 

mil vagas para a formação continuada de professores/as na temática racial.572  

Esses questionamentos também valem para a situação do PAR, isto é, o 

plano do governo federal de metas concretas e efetivas que compartilha 

competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de 

manutenção e desenvolvimento de educação básica nos Estados. Embora haja 

justificativa do representante do NEER/SEED de que as dificuldades de efetivação 

dessas políticas públicas se dão por uma série de situações tais como: falta de 

conhecimento quanto a essas políticas disponíveis, infraestrutura inadequada, falta 

de recursos financeiros, falta de profissionais qualificados para atender esse 

segmento específico, falta de interesse, entre outros motivos, a pergunta que fica é: 

porque que mesmo diante dessas dificuldades, a SEED tem ficado inercia quanto à 

participação e articulação junto a essas ações e programas? 

No caso específico da CRQMP, o que nos chama a atenção é que somente 

em 1977, oficialmente chega à educação escolar na comunidade, com a primeira 

etapa do ensino fundamental (antigo ensino primário – 1ª a 4ª série), o qual 

permanece até hoje, não atendendo a necessidade local. Além disso, o ensino é 

ofertado na modalidade multisseriado e o livro didático recebido pelo MEC - que não 

é específico para a educação quilombola - é o principal instrumento de trabalho 

pedagógico. 

                                                        
572 Portal MEC, 2016. 
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No que diz respeito ao currículo escolar, observamos na escola local, 

ausência de um currículo escolar construído a partir de valores e interesses da 

comunidade, da mesma forma, ausência de projetos pedagógicos articulados sobre 

os conteúdos previstos pela Lei n° 10.639/2003, bem como uma educação escolar 

quilombola de qualidade. Constatamos por exemplo, que os/as professores/as 

reconhecem a relevância da aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 no espaço escolar 

como instrumento para a desconstrução do preconceito racial, da afirmação da 

identidade negra e da diversidade cultural e religiosa, entretanto justificam que da 

forma como as políticas educacionais amapaenses estão sendo pensadas e/ou 

desenvolvidas, não tem possibilitado um ensino diferenciado na escola. 

As percepções pós-oficina pedagógica demonstraram que há interesse da 

comunidade escolar em desenvolver uma educação quilombola de qualidade, porém 

é urgente na Escola Quilombola Antônio Bráulio de Souza, o investimento numa 

educação diferenciada, com alimentação de qualidade, infraestrutura adequada, livro 

didático específico, bem como a valorização e permanência de professores/as 

quilombolas e implementação de práticas pedagógicas e de cursos de formação 

continuada para atender a necessidade local, conforme o que rege os marcos legais 

federais e estaduais já apresentados e discutidos nesta tese. 

Acreditamos que a proposta de confecção de tambores e caixas de 

marabaixo no espaço escolar – uma das propostas sugerida pelos participantes 

durante a realização da Oficina Pedagógica – seja uma possibilidade de uma 

educação escolar quilombola baseada na vivência e prática local, produzindo assim 

uma escola democrática, plural, solidária e respeitosa. Portanto, uma resposta 

positiva a aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 num espaço que é totalmente negro.  

Essa iniciativa demonstra que embora a CRQMP seja uma comunidade 

microcósmica, diante de um universo de comunidades negras no Brasil, mas está 

cumprindo com seu papel social, refletindo no cenário nacional, um cenário que em 

tese, liderado por uma única matriz, isto é, por um grupo religioso, porém aberta 

para novas possibilidades e discussões quanto ao resgate e valorização da 

identidade negra via currículo escolar. E a escola nesse processo, é fator 

preponderante como uma das mediações para resgatar essa memória e a cultura 

que vem se perdendo ao longo dos anos em detrimento da valorização da 

identidade religiosa protestante e negação e/ou diabolização das práticas religiosas 

de matriz afro. 
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Acreditamos ainda que esse trabalho pedagógico de confecção de tambores 

e caixas de marabaixo no espaço escolar poderia possibilitar a integração da 

territorialidade ancestral africana, expandindo assim suas linguagens, memória e 

valores da civilização africana, bem como romper com as práticas fragmentadas, 

sexistas e racistas ainda existentes no tecido social.  

A valorização da cultura e religiosidade africana no currículo escolar 

quilombola da CRQMP seriam elementos essenciais para uma proposta pedagógica 

voltada para uma educação antirracista, plural e solidária. A visibilidade dos 

tambores e das caixas de marabaixo no cotidiano escolar da CRQMP pode 

contribuir de forma significativa para o combate de estereótipos que naturalizam os 

conflitos raciais, culturais e religiosos na região, até porque esse é o papel da 

educação escolar na manutenção desse quilombo enquanto espaço de identidade 

negra. 

Diante de tais evidências, queremos ressaltar que não somos a favor, nem 

contra a construção de identidades protestantes por parte de comunidades 

quilombolas, pois a escolha da religião por cada pessoa deve ser mantida e 

respeitada. Entretanto, nosso questionamento é quanto às consequências 

significativas para a construção e manutenção dessa identidade negra. Como 

manter a memória e as tradições religiosas de matriz afro num quilombo titulado e 

reconhecido como quilombo protestante? Além disso, o que nos preocupa também é 

a forma como o protestantismo, principalmente o pentecostalismo, se implanta como 

único e verdadeiro, depreciando e diabolizando outras religiões, principalmente as 

religiões de matriz afro. 

Quanto ainda à educação escolar quilombola, percebemos que muita coisa 

ainda precisa ser feito, pois a estruturação da educação quilombola no estado do 

Amapá e a aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003 se deparam ainda com um sistema 

educacional complexo e deficitário já que a maioria das escolas quilombolas não tem 

um suporte e acompanhamento adequado. Igualmente, o acesso à continuidade a 

educação quilombola é muito difícil, pois muitos adolescentes, jovens e adultos, 

saem da CRQMP porque não terem acesso adequado à educação e/ou 

possibilidade de continuidade em seus estudos, e ainda, a realidade da educação no 

campo é precária e muitas vezes somente na modalidade multisseriada. 

Ademais, há escassez de profissionais qualificados e com experiência com 

educação escolar quilombola. Acreditamos que pensar em educação quilombola no 
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Amapá implica, portanto, entender as relações existentes no dia-a-dia das pessoas e 

a relação deles com a terra, com o sagrado, com a cultura e com as diversas formas 

de organização. 

O estudo etnográfico juntamente com a ação colaborativa através de Oficina 

Pedagógica foi uma escolha muito satisfatória em nossa pesquisa, pois além de ser 

a culminância do processo de pesquisa de campo, foi uma forma de contribuir com a 

educação escolar na CRQMP. O evento nos possibilitou promover formação 

continuada da gestão escolar, professores/as e comunidade em geral sobre a Lei n° 

10.639/2003, valorização da educação para as questões raciais, bem como 

conscientização por partes dos quilombolas sobre a importância da educação 

escolar quilombola naquela localidade. Em todo o momento das etapas do 

desenvolvimento da Oficina Pedagógica buscamos nos fundamentar na pedagogia 

indicada por Paulo Freire, ou seja, no diálogo, na reflexão crítica, no rigor 

metodológico, na organização e na ação coletiva. 

Através das propostas sugeridas nas palestras da Oficina Pedagógica, foi 

possível a abordagem de temáticas como: história, cultura e memória do negro e da 

negra no Brasil, em especial no Amapá. Além disso, a Oficina Pedagógica trouxe a 

tona discussões sobre racismo, discriminação, intolerância religiosa, discussão 

sobre o reinício e elaboração do PPP da escola bem como a importância do 

patrimônio cultural africano, afro-brasileiro e afro-ameríndio. 

A análise a respeito dos resultados dessa ação colaborativa indica 

mudanças sutis no fazer, no criar e na prática pedagógica da Escola Quilombola 

Estadual Antônio Bráulio de Souza. Só o fato de a escola proporcionar a 

possibilidade dos alunos e alunas participarem ativamente de ações e projetos locais 

já indica que houve um despertamento por parte da comunidade escolar quanto à 

importância social e histórica da Lei nº 10.639/2003, em especial, da educação 

escolar quilombola. 

Embora a ausência de fomento e a invisibilidade por parte do poder público 

na efetividade de um espaço físico adequado, de ações e/ou projetos que 

vislumbrem a educação escolar quilombola, a Escola Quilombola Estadual Antônio 

Bráulio de Souza, juntamente com a comunidade local, se mostrou aberta para 

novos olhares, caminhos e possiblidades. Somos conhecedores de que somente 

essas ações e projetos propostos na e para a comunidade escolar, não serão 

suficientes para melhorar a qualidade educacional local, pois também dependem 
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dentre outras coisas, do investimento e efetividade de políticas educacionais 

quilombolas que valorizem a história, a cultura e a identidade negra. 

Encerramos esta tese reiterando a ideia de que as comunidades quilombolas 

precisam ser reconhecidas e tituladas enquanto espaços territoriais. Entendemos 

que se as políticas públicas para essa população forem implantadas e avaliadas 

continuamente, podem trazer resultados satisfatórios na redução de desigualdades 

sociais, no combate à pobreza e na visibilidade dos principais problemas 

enfrentados por essa população. Da mesma forma, reiteramos a ideia de que haja 

valorização da riqueza, da cultura e dos conhecimentos tradicionais quilombolas, 

bem como uma melhor qualidade na educação escolar quilombola, na formação 

continuada de profissionais que atuam nessa área específica, bem como a 

construção e ampliação de escolas, aquisição de material didático específico voltado 

para a realidade local. Neste sentido, consideramos importante não só ampliar a 

investigação sobre as comunidades quilombolas brasileira, mas também debater os 

vieses, as abordagens e as contribuições das pesquisas na área das relações 

raciais, da diversidade e dos direitos humanos. 
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APÊNDICE A 
 
 

FACULDADES EST 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DOUTORADO EM TEOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Comunidade Quilombola Mel da Pedreira no Amapá: protestantismo 
como eixo de identidade religiosa” 

Nome do Pesquisador: Elivaldo Serrão Custódio 

Nome do Orientador: Dr. Oneide Bobsin 

 

1. Natureza da pesquisa: A/o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como objetivo geral analisar as repercussões na educação escolar e 

na comunidade em geral, oriundos do processo de inserção do protestantismo 

presbiteriano na CRQMP no Estado do Amapá, bem como as possibilidades de 

atendimento as determinações da Lei n° 10.639/2003 como forma de valorização da 

identidade negra. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios 

da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 – item IV 

do Conselho Nacional de Saúde. 

2. Participantes da pesquisa: dez (10) participantes no total. Sendo: o gestor/a da escola 

quilombola, os três professores/as da escola quilombola, o líder da Igreja Presbiteriana, 

o líder da Igreja Assembleia de Deus, o líder da Associação de Quilombolas da 

Comunidade Mel da Pedreira e as/os três moradores/as mais antigos/as da Comunidade 

Mel da Pedreira. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o 

pesquisador aplique as entrevistas semiestruturadas, faça imagens fotográficas do 

ambiente local do objeto de pesquisa, faça análise do conteúdo, bem como divulgue 

seus resultados (sem referir o nome do/a participante da pesquisa). A sra (sr.) tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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4. Sobre as entrevistas: ocorrerão durante os meses de setembro e outubro/2016. As 

entrevistas serão agendadas previamente, considerando a disponibilidade do/a 

entrevistado/a. O roteiro de entrevistas será bastante amplo, procurando identificar 

inclusive o processo de construção e consolidação desses participantes como lideranças 

na comunidade. As entrevistas serão gravadas em áudio com a autorização dos 

participantes. Cada entrevista deverá ter duração média entre 25 a 40 minutos em locais 

escolhidos pelos próprios participantes. Inicialmente, depois de breve esclarecimento de 

que se trata a pesquisa, explicação de seus objetivos, convidaremos a participação do 

estudo.  

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. 

Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo servirão de base para 

estudo sobre protestantismo como eixo de identidade religiosa em comunidade 

quilombola. A identificação das pessoas envolvidas será preservada no anonimato. 

Somente o pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados. As gravações 

serão armazenadas ao longo de cinco (05) anos, de forma a preservar a 

confidencialidade, no escritório pessoal do pesquisador, e após esse período, o material 

será destruído. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre a influência 

do protestantismo presbiteriano na cultura de uma comunidade de remanescentes de 

quilombo e processos de ressignificação da identidade negra na escola, de forma que o 

conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa contribuir com a 

educação para as relações étnico-raciais, onde o pesquisador se compromete a divulgar 

os resultados obtidos através de comunicação oral em eventos nacionais e/ou 

internacionais, bem como em publicação de artigos em periódicos. 

8. Pagamento: a/o sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecido (a), manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa e assino este em duas (02) vias de igual teor, 

permanecendo uma via comigo e outra com o pesquisador. 
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_____________________________________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Local e data 

 
 
 

 
 

 
TELEFONES / ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 
Pesquisador: (96)-981028634 – (96)-992051610 – E-mail: elivaldo.pa@hotmail.com 
Orientador: (51)-21111400 – (51)-81228342 - E-mail: obobsin@est.edu.br 
Comitê de Ética em Pesquisa: Selenir Kronbauer - (51)-21111400 –  
E-mail: selenir@est.edu.br 
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APÊNDICE B 
 

FACULDADES EST 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

DOUTORADO EM TEOLOGIA 

Roteiro de entrevista com os/as líderes da CRQMP: Líder da Igreja Presbiteriana; 

Líder da Igreja Assembleia de Deus; Líder do Ministério do Deus Vivo e Verdadeiro; 

Líder da Associação de Quilombolas da CRQMP 
 
Prezado (a) informante, 
 
Ao responder as perguntas abaixo você está participando do trabalho de pesquisa do 

Projeto de Tese de Doutorado de Elivaldo Serrão Custódio, sob orientação do Professor 

Dr. Oneide Bobsin junto ao Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, 

em São Leopoldo-RS. Esta entrevista tem como objetivo a coleta de dados para a pesquisa 

de doutorado  intitulada “COMUNIDADE QUILOMBOLA MEL DA PEDREIRA NO AMAPÁ: 
PROTESTANTISMO COMO EIXO DE IDENTIDADE RELIGIOSA”, que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, em São 

Leopoldo-RS. Solicito sua colaboração voluntária com respostas que possam contribuir para 

o objetivo desta investigação que é analisar as repercussões na educação escolar e na 

comunidade em geral, oriundos do processo de inserção do protestantismo presbiteriano na 

CRQMP no Estado do Amapá, bem como as possibilidades de atendimento as 

determinações da Lei n° 10.639/2003 como forma de valorização da identidade negra. 

Informo que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 – item IV do Conselho 

Nacional de Saúde. Além disso, esta pesquisa terá caráter sigiloso, garantido o seu 

anonimato por ocasião da divulgação dos resultados, cujos dados serão usados somente na 

área acadêmica e os mesmos serão guardados ao longo de cinco (05) anos em escritório 

pessoal do pesquisador, de forma a preservar a confiabilidade, disponíveis somente aos 

participantes quando necessário, e após esse período, o material será destruído. Informo 

ainda que o trabalho final desta pesquisa será divulgado através de comunicação oral em 

eventos nacionais e/ou internacionais, bem como em publicação de artigos em periódicos. 

Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. Sua contribuição nesta pesquisa também não traz complicações 

legais e nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. A qualquer 

momento você pode obter informações comigo e com o Comitê de Ética da Faculdades 
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EST, em São Leopoldo-RS, situada Rua Amadeo Rossi, 467, Morro do Espelho - São 

Leopoldo-RS - CEP: 93.030-220 - Telefone: (51) 2111-1419 - E-mail: walmor@est.edu.br 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Sexo:_________________, Idade:________________, Cor/raça: _____________________,  

Religião/Quanto tempo: _______________________Igreja:__________________________, 

Cargo/Função na igreja ou na comunidade:______________________________________, 

Tempo de residência na comunidade:___________________________________________, 

Tempo de trabalho na igreja ou na comunidade:___________________________________, 

Escolaridade:______________________________________________________________, 

Macapá, AP, _____ de _______________________ de ______. 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
 
2. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
1) O que significa para você ser quilombola? 

2) Qual sua opinião sobre a conversão da comunidade ao protestantismo?  

3) Quais as atividades religiosas desenvolvidas pela sua igreja na comunidade? 

4) Como você se sente em relação à atividade religiosa que são realizadas em sua 

comunidade? 

5) Existe alguma diferença em ser quilombola protestante?   

6) Em sua opinião, os/as moradores/as da sua comunidade por serem protestantes, são 

bem recebidos em outras comunidades quilombolas de matriz afro? 

7) Você já passou por algum constrangimento por ser quilombola evangélico? 

8) Em sua opinião, quais foram as principais mudanças que ocorreram na vida social, 

econômica e religiosa da comunidade após a conversão ao protestantismo?  

9) Do ponto de vista dos direitos étnico-raciais, a presença da igreja Presbiteriana e da 

igreja Assembleia de Deus tem ajudado a comunidade no fortalecimento da sua identidade 

negra quilombola?   

10) Qual o significado e/ou simbologia sagrada dos instrumentos musicais de matriz afro 

utilizados no culto, em especial a caixa de marabaixo e o tambor? 

11) Comente sobre a participação da comunidade no Evento “Encontro de Tambores” que 

acontece no mês de novembro na capital do Estado, em decorrência da Semana Nacional 

da Consciência Negra. Quantas vezes já participaram? 

12) Qual sua opinião quanto à possibilidade de aplicarmos uma ação pedagógica na escola 

para discussão, reflexão e construção de referencial teórico/metodológico para valorização 

da identidade negra e aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003? 
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APÊNDICE C 
 

FACULDADES EST 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

DOUTORADO EM TEOLOGIA 

 

Roteiro de entrevista com servidores/as da escola pública da CRQMP: diretor e professoras 
 
 
Prezado (a) informante, 
 
Ao responder as perguntas abaixo você está participando do trabalho de pesquisa do 

Projeto de Tese de Doutorado de Elivaldo Serrão Custódio, sob orientação do Professor 

Dr. Oneide Bobsin junto ao Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, 

em São Leopoldo-RS. Esta entrevista tem como objetivo a coleta de dados para a pesquisa 

de doutorado  intitulada “COMUNIDADE QUILOMBOLA MEL DA PEDREIRA NO AMAPÁ: 
PROTESTANTISMO COMO EIXO DE IDENTIDADE RELIGIOSA”, que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, em São 

Leopoldo-RS. Solicito sua colaboração voluntária com respostas que possam contribuir para 

o objetivo desta investigação que é analisar as repercussões na educação escolar e na 

comunidade em geral, oriundos do processo de inserção do protestantismo presbiteriano na 

CRQMP no Estado do Amapá, bem como as possibilidades de atendimento as 

determinações da Lei n° 10.639/2003 como forma de valorização da identidade negra. 

Informo que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 – item IV do Conselho 

Nacional de Saúde. Além disso, esta pesquisa terá caráter sigiloso, garantido o seu 

anonimato por ocasião da divulgação dos resultados, cujos dados serão usados somente na 

área acadêmica e os mesmos serão guardados ao longo de cinco (05) anos em escritório 

pessoal do pesquisador, de forma a preservar a confiabilidade, disponíveis somente aos 

participantes quando necessário, e após esse período, o material será destruído. Informo 

ainda que o trabalho final desta pesquisa será divulgado através de comunicação oral em 

eventos nacionais e/ou internacionais, bem como em publicação de artigos em periódicos. 

Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. Sua contribuição nesta pesquisa também não traz complicações 

legais e nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. A qualquer 

momento você pode obter informações comigo e com o Comitê de Ética da Faculdades 

EST, em São Leopoldo-RS, situada Rua Amadeo Rossi, 467, Morro do Espelho - São 

Leopoldo-RS - CEP: 93.030-220 - Telefone: (51) 2111-1419 - E-mail: walmor@est.edu.br 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Sexo:_________________, Idade:________________, Cor/raça: _____________________,  

Religião/Quanto tempo:_______________________Igreja:__________________________, 

Cargo/Função na escola:_____________________________________________________, 

Escolaridade:______________________________________________________________, 

Tempo de residência na comunidade:___________________________________________, 

Tempo de trabalho na escola:_________________________________________________, 

Situação funcional na escola? _________________________________________________; 

Macapá, AP, _____ de _______________________ de _________. 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
 
2. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
1) Você é quilombola? 

2) Você sempre trabalhou em escola quilombola? 

3) Como o plano curricular da escola quilombola é definido? 

4) Você conhece e já teve acesso a Lei n° 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e Estaduais Para a Educação das Relações Étnico-raciais? Como?  

5) Você já participou de alguma de alguma formação para trabalhar a Lei n° 10.639/2003? 

6) Em sua opinião, a escola está preparada para a aplicação da Lei n° 10.639/2003? Por 

quê? 

7) Como as recomendações da Lei n° 10.639/2003 e Resoluções estaduais (77/2014 e 

25/2016 do CEE/AP) vêm sendo observadas na escola? 

8) É possível perceber mudanças trazidas pela Lei no dia a dia da escola? 

9) Quais têm sido as dificuldades e desafios que você encontra para trabalhar a temática da 

Lei? 

10) Atualmente, como o Ensino Religioso é ministrado na escola? 

11) Quais os materiais didático-pedagógicos que estão são utilizados/aplicados nas aulas 

de Ensino Religioso e História? 

12) Em sua opinião, a escola da comunidade observa as regras do ensino da cultura e 

história afro-brasileira previstos no artigo 26-A da LDBEN de 1996? 

13) A escola possui projeto político pedagógico? Caso afirmativo, comente um pouco sobre 

esta proposta. 

14) Você percebe a existência de discriminação racial e a intolerância religiosa na escola? 

Em caso afirmativo, que estratégias de combate você propõe? Explique? 

15) Qual sua opinião quanto à possibilidade de aplicarmos uma ação pedagógica na escola 

para discussão, reflexão e construção de referencial teórico/metodológico para valorização 

da identidade negra e aplicabilidade da Lei n° 10.639/2003? 
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APÊNDICE D 
 

FACULDADES EST 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA 

DOUTORADO EM TEOLOGIA 
 

Roteiro de entrevista com os/as três moradores/as mais antigos/as da CRQMP  
 
 
Prezado (a) informante, 
 
Ao responder as perguntas abaixo você está participando do trabalho de pesquisa do 

Projeto de Tese de Doutorado de Elivaldo Serrão Custódio, sob orientação do Professor 

Dr. Oneide Bobsin junto ao Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, 

em São Leopoldo-RS. Esta entrevista tem como objetivo a coleta de dados para a pesquisa 

de doutorado  intitulada “COMUNIDADE QUILOMBOLA MEL DA PEDREIRA NO AMAPÁ: 
PROTESTANTISMO COMO EIXO DE IDENTIDADE RELIGIOSA”, que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdades EST, em São 

Leopoldo-RS. Solicito sua colaboração voluntária com respostas que possam contribuir para 

o objetivo desta investigação que é analisar as repercussões na educação escolar e na 

comunidade em geral, oriundos do processo de inserção do protestantismo presbiteriano na 

CRQMP no Estado do Amapá, bem como as possibilidades de atendimento as 

determinações da Lei n° 10.639/2003 como forma de valorização da identidade negra. 

Informo que os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/2012 – item IV do Conselho 

Nacional de Saúde. Além disso, esta pesquisa terá caráter sigiloso, garantido o seu 

anonimato por ocasião da divulgação dos resultados, cujos dados serão usados somente na 

área acadêmica e os mesmos serão guardados ao longo de cinco (05) anos em escritório 

pessoal do pesquisador, de forma a preservar a confiabilidade, disponíveis somente aos 

participantes quando necessário, e após esse período, o material será destruído. Informo 

ainda que o trabalho final desta pesquisa será divulgado através de comunicação oral em 

eventos nacionais e/ou internacionais, bem como em publicação de artigos em periódicos. 

Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será 

pago por sua participação. Sua contribuição nesta pesquisa também não traz complicações 

legais e nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. A qualquer 

momento você pode obter informações comigo e com o Comitê de Ética da Faculdades 

EST, em São Leopoldo-RS, situada Rua Amadeo Rossi, 467, Morro do Espelho - São 

Leopoldo-RS - CEP: 93.030-220 - Telefone: (51) 2111-1419 - E-mail: walmor@est.edu.br 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
Sexo:_________________, Idade:________________, Cor/raça: ____________________,  

Religião/Quanto tempo:_______________________Igreja:__________________________, 

Cargo/Função na comunidade:________________________________________________, 

Escolaridade:______________________________________________________________, 

Local de nascimento: ________________________________________________________, 

Tempo de residência na comunidade:___________________________________________, 

Macapá, AP, _____ de _______________________ de _______. 
 
Assinatura: _____________________________________________________________ 
 
2. ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
2.1 Narrativas sobre a família e a vida na comunidade. Chegada ao Mel da Pedreira 
(avós, pai e mãe); 
1) O que significa para você ser quilombola? 

2) Existe alguma diferença em ser quilombola protestante?   

2) De onde vem à família do seu pai e a família de sua mãe? Como se conheceram? 

3) Como chegaram as terras do Mel da Pedreira? 

4) Como essas terras foram adquiridas? 

5) Existe alguma história da sua família que contribuiu para o quilombo do Mel da Pedreira? 

6) Você possui fotos, documentos, livros, poesias que registram essas histórias? 

7) Quando criança, como era o dia a dia em família? O que era valorizado? 

8) Quais os hábitos/costumes que foram adquiridos e que até hoje permaneceram na sua 

vida familiar? 

2.2 Práticas culturais, religiosas, cotidiano e resistência. 
1) Existem costumes/hábitos e histórias que somente vocês conhecem e (re) passam para 

os filhos e netos? 

2) Quais práticas religiosas eram tradicionalmente praticadas na comunidade antes do 

protestantismo? 

3) Quais as festas tradicionais que os seus antepassados participavam antes do 

protestantismo? Quais são as preservadas até hoje? 

4) Quais os traços\características que são próprias de vocês que outras comunidades não 

têm? 

5) Em sua opinião o que contribuiu para que a comunidade do Mel da Pedreira fosse 

reconhecida como comunidade quilombola? O que facilitou para esse reconhecimento? 

6) Você conhece a história inicial da comunidade do Mel da Pedreira? 

7) O que a comunidade tem feito para preservar as suas tradições, costumes e valores? 


