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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolveu-se no âmbito da pesquisa aplicada à educação e diversidade, 

tendo como objetivo principal investigar a contribuição dos processos educativos não 

escolares produzidos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) 

na construção da identidade territorial quilombola com o intuito de identificar os elementos 

constitutivos que afirmam e fortalecem essa identidade. Coqueiros localiza-se no município 

de Mirangaba, estado da Bahia e representa uma entre três mil comunidades quilombolas 

presente no território brasileiro. A referida comunidade foi certificada pela Fundação Cultural 

Palmares no ano de 2006 em consonância com o artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Há pouco mais de dez anos desse marco legal, a pesquisa 

pretendeu responder: Qual a contribuição dos processos educativos produzidos pela APPRC 

na construção da identidade territorial quilombola dos moradores de Coqueiros? As respostas 

foram construídas por meio de uma metodologia de pesquisa baseada nas concepções teóricas 

da abordagem qualitativa, do método fenomenológico e da etnografia. Teve como dispositivos 

de construção de dados a entrevista semiestruturada, a observação participante e a análise 

documental e como técnica de análise dos dados, a análise de conteúdos. Os resultados da 

pesquisa apontaram que a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro se 

apresenta como um espaço educativo não escolar na/da comunidade cujos processos 

educativos tipo as reuniões ou assembleias gerais, a Festa de Santos Reis, os projetos 

financiados e as redes de solidariedade criam condições para que os moradores desenvolvam 

sentimentos de pertencimento ao grupo, a cultura e ao território, elementos simbólicos e 

imateriais que contribuem para a construção, afirmação e o fortalecimento da identidade 

territorial quilombola. Diante dos resultados e do compromisso com a realidade investigada, 

apresento como proposta de intervenção uma cartilha quilombola sobre/com a comunidade 

como instrumento potencializador dessa identidade coletiva. Todavia, ressalto que a proposta 

está aberta para ser dialogada com os participantes da pesquisa, pois, entendo que é a 

comunidade quem deve decidir o que é mais importante fazer. 

 

Palavras-chave: Comunidade quilombola de Coqueiros. Educação não escolar. Identidades 

territoriais. Mestrado Profissional. 
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ABSTRACT 

 

This work was developed in the area of research applied to education and diversity, having as 

its main purpose to investigate the contribution of the non-school educational processes 

produced by the Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) in the 

building of the quilombola territorial identity, in order to identify the constituent elements that 

confirm and strengthen such identity. Coqueiros is located in Mirangaba town, in the state of 

Bahia, and it is one of the three thousands quilombola communities that exist in the Brazilian 

territory. The abovementioned community was certified by the Fundação Cultural Palmares in 

2006, according to the article 68 from the Act of the Transitional Constitutional Provisions. 

Just over ten years of this legal milestone, the research intended to respond: What is the 

contribution of the educational processes produced by APPRC in the building of the 

quilombola territorial identity of the residents from Coqueiros? The answers were built 

through a research methodology based on the theoretical conceptions of the qualitative 

approach, the phenomenological method and the ethnography. The data construction devices 

used in this research was the semi-structured interview, the participant observation and 

documentary analysis, and as data analysis technique, the analysis of content. The results 

pointed that the Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro considers itself as a 

non-school educational space in/of the community that produces educational processes such 

as the meetings or general assemblies, the Santos Reis festival, the financed projects and the 

solidarity networks that create conditions for the residents to develop feelings of belonging to 

the group, the culture and the territory, symbolic and immaterial elements, that contribute to 

the building, affirmation and the strengthening of the quilombola territorial identity.  

Before the results and the compromise with the investigated reality, this applied research has 

as its intervention proposal, the creation of a quilombola booklet about/with the community as 

a booster instrument of this collective identity. However, I point out that the proposal is 

opened to be discussed with the participants of the research, once that I understand that it is 

the community who must decide what is most important to do. 

 

Keywords: Quilombola community of Conqueiros. Non-scholar Education. Territorial 

identities. Professional Master's. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Retomo o texto intitulado “Vida quilombola: ênfase na construção da identidade dos 

moradores de Coqueiros, Mirangaba-BA”. Foi nosso Trabalho de Conclusão de Curso
1
 de 

Licenciatura Plena em Geografia da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de 

Ciências Humanas, Campus IV, Jacobina, comunicado no ano de 2010, resultante de 

movimento reflexivo teórico-prático que começou no ano de 2008, a partir das contribuições 

do componente curricular Geografia da África
2
. O aporte teórico da disciplina contribuiu para 

a compreensão das comunidades quilombolas existente no Brasil como territórios étnicos de 

resistência física e cultural, desmistificando o conceito dos quilombos como algo restrito ao 

passado, à época da escravidão no País. Naquela época fui convidada a produzir um artigo 

sobre os quilombos no Brasil para apresentação no I Colóquio de Geografia da África: 

Espaços e territórios de africanidade
3
, em que participei como palestrante junto a 

pesquisadores do tema, o Dr. Andrelino Campos e a Dra. Lourdes Carril. O artigo intitulado 

“Quilombo: referência de territorialidade africana no Brasil” (2008) foi apresentado 

posteriormente na cidade de João Pessoa-PB no XXV Encontro Regional de Geógrafos do 

Nordeste e mais tarde se desdobrou em projeto de pesquisa ocasião que conheci o território 

quilombola de Coqueiros, localizado no município de Mirangaba, estado da Bahia e somei 

esforços junto à professora-pesquisadora Kelline Nascimento para a produção de 

conhecimentos que resultou no referido Trabalho de Conclusão de Curso.  

A aprovação no Mestrado Profissional em Educação e Diversidade no ano de 2015 implicou o 

desejo de trazer a comunidade quilombola de Coqueiros outra vez para a pauta de minhas 

discussões acadêmicas, articulando identidade territorial quilombola e educação não escolar. 

Ademais, com o compromisso de intervenção na realidade investigada, tão cara as pesquisas 

engajadas no âmbito dos Mestrados Profissionais, considerei a relevância de contribuir com a 

comunidade quilombola de Coqueiros e deixar um legado, tendo como proposta a produção 

de uma cartilha quilombola sobre/com a comunidade como instrumento potencializador da 

identidade do grupo.  

Passados dez anos do reconhecimento do território quilombola de Coqueiros pelo Estado 

Nacional brasileiro, importa investigar como essa identidade coletiva vem sendo construída, a 

                                                             
1
 Produção coletiva entre as professoras-pesquisadoras Jesiâne Lopes da Silva e Kelline Roberta Ferreira do 

Nascimento. 
2
  Ministrado pelo professor Fábio Nunes de Jesus. 

3
 Organizado pelo curso de Geografia da Universidade do Estado da Bahia, Campus IV, no ano de 2008. 
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partir de quê, por quem e para quê (CASTELLS, 2006). Nessa perspectiva, levantei a priori 

duas questões: Quais os elementos constitutivos da identidade territorial quilombola de 

Coqueiros atribuídos pelos moradores? E quais os processos educativos envolvidos na 

construção dessa identidade? Contudo, a abrangência do objeto de estudo referente aos 

processos educativos exigiu maior delimitação, pois para além dos mecanismos do Estado 

através da certificação quilombola como apontaram Silva e Nascimento (2010) estão 

presentes no território outros aparatos de poder com potencial para a produção de identidades 

coletivas, como a escola, as igrejas, os terreiros de candomblé, a Associação e outras práticas 

sociais como os grupos de reisado e de samba de roda e a Festa de Santos Reis, dentre outros 

espaços e processos educativos, identificados na pesquisa de campo. Nesse contexto, optei 

pelos processos educativos produzidos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro (APPRC) por sua importância na organização política dos moradores como forma 

de luta e resistência e participação no processo de reconhecimento e titulação do território 

quilombola.  

A pesquisa teve como questões principais: Quais os elementos constitutivos da identidade 

territorial quilombola de Coqueiros atribuídos pelos moradores? Quais os processos 

educativos produzidos pela APPRC na construção da identidade territorial quilombola? E 

quais as potencialidades e fragilidades desses processos educativos? Com o intuito de 

responder ao problema da pesquisa: Qual a contribuição dos processos educativos produzidos 

pela APPRC na construção da identidade territorial quilombola de Coqueiros?  

Nessa perspectiva, a pesquisa teve como objetivos específicos: Reconhecer elementos 

constitutivos da identidade territorial quilombola de Coqueiros; Identificar os processos 

educativos produzidos pela APPRC na construção da identidade territorial quilombola e 

Apreender as potencialidades e fragilidades desses processos. De modo geral, essa pesquisa 

pretendeu investigar a contribuição dos processos educativos produzidos pela APPRC na 

construção da identidade territorial quilombola com o intuito de potencializar as ações 

afirmativas e de fortalecimento dessa identidade. 

Justifico a relevância dessa pesquisa do ponto de vista acadêmico por sua evidência e 

pertinência sobre os quilombos e a cultura negra no Brasil, uma vez que sua negação gerou o 

estado de contradições e marginalização em que vive grande parte da população negra, cujo 

papel desempenhado na formação da sociedade plural brasileira é de grande valor. Também é 

relevante do ponto de vista social por oferecer maiores informações sobre as comunidades 

quilombolas disseminadas pelo território brasileiro, onde estão resguardadas as referências 



16 
 

culturais da população. E, de modo específico, por produzir outros conhecimentos sobre o 

território quilombola de Coqueiros, intervir na realidade investigada e contribuir para o 

empoderamento dos sujeitos e a socialização dos saberes. Essa pesquisa, também, possui 

originalidade, tanto pela temática pouco discutida no meio acadêmico: a contribuição dos 

processos educativos não escolares na construção da identidade territorial quilombola, quanto 

pelas especificidades do recorte espacial: o território quilombola de Coqueiros.  

No estado da arte sobre o termo identidade territorial quilombola, categoria eixo desse 

trabalho, realizado com base nas informações dos sites da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD)
4
 e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em nível de pós-graduação, correspondente aos anos de 2013 a 2015, identifiquei 

apenas vinte e nove registros que passo a tratar. Na BDTD, encontrei vinte e oito registros
5
, 

sendo que a categoria identidade territorial quilombola aparece articulada com várias outras 

categorias, a saber: Territorialidade (8); Regularização territorial (7); Educação escolar (4); 

Direitos humanos (2); Educação popular (2); Turismo (1); Telenovelas (1); Consumo (1); 

Jovens (1); Nomenclaturas toponímicas (1). No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

foram encontrados dois registros
6
, um relacionado com impactos socioambientais e o outro já 

mencionado, relacionado à categoria educação escolar. Dos registros encontrados apenas dois 

se aproximam da temática dessa pesquisa, aqueles que articulam identidade territorial 

quilombola e educação não escolar na perspectiva da educação popular, a saber: 1) 

Dissertação de Cícero Pedroza da Silva, publicada em 2014 pela Universidade Federal da 

Paraíba, intitulada “Coco de Roda Novo Quilombo: saberes da Cultura Popular e Práticas de 

Educação popular na comunidade quilombola de Ipiranga no Conde-PB”, tendo como 

objetivo principal analisar a contribuição histórica, cultural, social e política do Grupo Coco 

de Roda Novo Quilombo, na comunidade quilombola de Ipiranga no Conde-PB, a fim de 

descobrir as conexões entre os saberes históricos dessa Cultura Popular e a Educação Popular 

na perspectiva freireana; 2) Tese de Martins Larchert Jeanes, publicada em 2013 pela 

Universidade Federal de São Carlos, intitulado “Resistência e seus processos educativos na 

comunidade negra rural quilombola do Forjo – BA” que pretendeu compreender como os 

processos educativos presentes na comunidade contribuíram e contribuem para as vivências 

cotidianas dos elementos constitutivos da resistência quilombola: a ancestralidade, a memória 

e a identidade. 

                                                             
4
 Em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 

5
 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em 25 a 29/05/2016. 

6
 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/. Acesso em 25/05/2016. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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Sobre o termo Coqueiros (Mirangaba-BA), realizei levantamento no Banco de Monografias 

da Universidade do Estado da Bahia, Campus IV, Jacobina, correspondente aos anos de 2005 

a 2015, tendo sido encontrado apenas dois registros catalogados
7
: 1) Trabalho de Final de 

Curso em Geografia de Jesiâne Lopes da Silva e Kelline Roberta Ferreira do Nascimento, 

“Vida Quilombola: ênfase na construção da identidade dos moradores de Coqueiros, 

Mirangaba-BA” (2010) e 2) Trabalho de Final de Curso em História de Hidoelson de Oliveira 

Souza, “Memória e narrativa de Coqueiros: uma comunidade rural no limiar da identidade 

quilombola” (2011). No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, encontrei outros dois 

registros
8
: 1) Dissertação de Ilmara Valois Bacelar Figueiredo, “Histórias de Leitura, 

Trajetórias de Vida: um olhar reflexivo sobre memórias leitoras quilombolas” pela 

Universidade Federal da Bahia (2009) e 2) Dissertação de Fábio Nunes de Jesus, “Território e 

territorialidade negra quilombola em Coqueiros-BA: dos espaços de referências à afirmação 

identitária” pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013).  

Este levantamento revelou que as identidades em Coqueiros estão sendo gestadas a partir das 

demandas do autoreconhecimento quilombola, o que tem caracterizado um movimento de 

valorização da ancestralidade africana, gerando autoestima positiva para os moradores 

(COUTINHO, 2009). Já Silva e Nascimento (2010) concluíram que ser quilombola em 

Coqueiros é um processo de identificação mediada por práticas sociais e relações de poder. E 

apontaram a política nacional de reconhecimento das comunidades remanescentes de 

quilombo com base no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 

como elemento central na produção dessa identidade. Caracterizaram-na como uma 

identidade de resistência frente à afirmação dos atores sociais sobre sua descendência negra 

como reivindicação da posse da terra e a garantia dos direitos humanos. Para Souza (2011), 

em Coqueiros esse movimento em torno da política quilombola, vem gestando uma 

identidade coletiva, construída a partir de uma rede imagético-discursiva que ativa o orgulho e 

a autoestima dos habitantes e o ideal de pertencimento ao território, fortalecendo, assim, a 

representação de suas tradições e práticas, as quais dão significado a memória, a cultura e a 

identidade do grupo. Jesus (2013) afirma a construção de uma territorialidade em rede que se 

fortalece na sociabilidade entre lugares negros, envolvendo a comunidade de Coqueiros, o 

distrito de Caatinga do Moura, no município de Jacobina, o território quilombola de Tijuaçu, 

no município de Senhor do Bonfim e a comunidade quilombola de São Tomé, no município 

de Campo Formoso, em torno da luta pela titulação das terras quilombolas. 

                                                             
7
 Base de monografias, UNEB, CAMPUS IV. Acesso em 17/05/2016. 

8
 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/. Acesso em 27/05/2016. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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Nessa perspectiva, o levantamento realizado apontou importantes contribuições acadêmicas 

sobre o território quilombola de Coqueiros. No entanto, os dados apresentados corroboram a 

originalidade do tema dessa pesquisa, visto que nenhuma das produções catalogadas articula 

identidade territorial quilombola e educação não escolar em Coqueiros. Assim sendo, essa 

pesquisa partiu do pressuposto de que a identidade, sempre em andamento, vem sendo 

ressignificada, constantemente, através de processos educativos, produzidos pelos moradores 

em espaços de educação escolar e não escolar, sendo que há uma estrita relação entre 

identidade e educação que precisa ser considerada na compreensão do processo identitário.  

A educação, em sentido amplo, é tradicional aos grupos sociais incluindo as comunidades 

quilombolas que criam e recriam formas de educação com o intuito que elas reproduzam os 

saberes que atravessam a história, a linguagem, as tradições e a cultura, tão necessárias para 

reinvenção do grupo. Aqui vislumbro o potencial da educação para pensar e criar os homens, 

para produzir crenças e ideias, que constroem identidades sociais. Parece-me bem vinda à 

colocação de Brandão (1989): 

 
Quando em alguma parte de setores populares da população começam a descobrir 

formas novas de luta e resistência, eles redescobrem também velhas e novas formas 

de „atualizar‟ o seu saber, de torná-lo orgânico. Criam por sua conta e risco, ou com 

a ajuda de agentes-educadores eruditos, outras formas de associação, como os 

sindicatos, os movimentos populares, as associações de moradores. Estes grupos, 

que geram outros tipos de mestres entre as pessoas do povo, geram também outras 

situações vivas de aprendizagem popular, nas brechas da luta política, que, hoje em 

dia, surgem as experiências mais inovadoras de educação no Brasil. Os professores 

tradicionais e os tecnocratas da pedagogia são cegos para elas, mas é ali que as 

propostas mais avançadas de „educação e vida‟, „educação na prática‟, etc., são 

criadas e testadas. (BRANDÃO, 1989, p. 107-108). 

 

Nos quilombos contemporâneos “A organização das comunidades em associações de 

comunidades remanescentes de quilombos está prevista na legislação e é fundamental para a 

titulação da terra, proteção dos conhecimentos tradicionais e licenciamento para atividades de 

subsistência.” (BEDESCHI; ZANCHETTA, 2008, p. 27). Sendo que, o Estatuto Social, 

documento formal que prova a existência da associação, estabelece os objetivos, orienta sobre 

seus órgãos de administração, fiscalização e o patrimônio, que nesse caso é a terra necessária 

para o desenvolvimento econômico e sociocultural das comunidades. Nessa perspectiva, essa 

pesquisa voltou-se para a organização da comunidade por meio da Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Coqueiro e buscou compreender a especificidade, a história, o discurso e 

a cultura dos processos educativos desenvolvidos na construção da identidade territorial 

quilombola. 
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É importante marcar que há várias formas e modelos de educação. A educação escolar não é a 

sua única prática e o professor não é o seu único praticante. A educação existe, inclusive, 

onde não há escola, mas pode haver redes sociais de difusão de saberes entre gerações que se 

instalam dentro de um sistema de trocas de símbolos, de cultura, de interesses e relações de 

poder, como adverte Brandão (1989). Nessa perspectiva, para os antropólogos é preferível 

falar em processos sociais de aprendizagem – aquilo que estou chamando nesse trabalho de 

processos educativos. Contudo, não se pode negar que a ordem racionalizadora moderna deu 

centralidade à escola como lugar de formação, destituindo outros espaços educativos, antes 

privilegiados como a família. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 reconhece a existência de diversos espaços educativos e de educadores para além da 

escola e dos professores. Em seu Artigo 1º, estabelece: “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”. (BRASIL, 1996). 

Os termos utilizados para definir a educação enquanto práticas sociais são diversas, fala-se em 

educação não formal, educação não escolar, educação popular, educação comunitária, 

educação nos movimentos sociais, educação social de/na rua, etc. Nesse trabalho, optei pela 

expressão educação não escolar para marcar as práticas educativas que ocorrem no campo 

social daquelas que ocorrem no interior da escola e que se apresentam como alternativas de 

sociabilidade e ou complementar a educação escolar. Com base em Zucchetti (2007), entendo 

o sentido “não formal” como oposição à formalização da escola e suas legislações, o que não 

se aplica a todas as práticas sociais, já que se observa uma emergência de legislações que 

sugerem ações afirmativas de direitos e que configuram as práticas sócio-educativas como 

formais. Assim, a educação não escolar pode ser entendida como uma educação intencional e 

sistematizada, marcada por formalidades, em maior ou menor grau que a educação escolar.  

É oportuno ressaltar que a educação não escolar não substitui nem compete com a educação 

escolar. Ao contrário, poderá ajudar na complementação dessa última, via programações 

específicas, articulando escola e comunidade. E por mais difícil que este ideal se apresente, 

torna-se uma emergência e uma demanda da sociedade contemporânea. Além disso, advêm 

das práticas educativas geradas pela sociedade civil inúmeras inovações, como ressalta Gohn 

(2006): 

 
Observa-se que inúmeras inovações no campo democrático advêm das práticas 

geradas pela sociedade civil que alteram a relação estado-sociedade ao longo do 
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tempo e constroem novas formas de políticas de agir, especialmente na esfera 

pública não estatal. De fato, são inúmeras as novas práticas sociais expressas em 

novos formatos institucionais da participação, tais como os conselhos, os fóruns, as 

assembleias populares e as parcerias. Em todas elas a educação não-formal está 

presente, como processo de aprendizagem de saberes aos e entre seus participantes. 

(GOHN, 2006, p. 33). 

 

Assim, ao contrário, do que sempre se fez ao longo da história da educação erudita e formal 

quando se discute educação (BRANDÃO, 1989), essa pesquisa não quis e não poderia deixar 

de lado este outro lado.  

Essa dissertação está organizada em cinco capítulos, incluindo esse texto introdutório. Na 

introdução, apresento minha implicação com o objeto e o lócus da pesquisa e outros 

elementos básicos como o problema, as questões investigativas, os objetivos e a justificativa. 

No segundo capítulo, “Pensamentos e caminhos da pesquisa”, apresento os pressupostos 

metodológicos que contribuíram para traçar o caminho que orientou o trabalho de campo, 

possibilitou responder ao problema de pesquisa e construir uma proposta de intervenção 

voltada à realidade investigada. No terceiro capítulo, “A construção das identidades 

territoriais quilombolas”, elucido sobre as categorias teóricas quilombos, identidades e 

territórios para compreender as identidades territoriais quilombolas. No quarto capítulo, 

“Elementos constitutivos da identidade territorial quilombola de Coqueiros” descrevo e 

interpreto sobre a história e o modo de vida no território quilombola de Coqueiros a fim de 

reconhecer elementos constitutivos da identidade territorial quilombola. No quinto capítulo, 

“Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro e seus processos educativos não 

escolares na construção da identidade territorial quilombola”, identifico os processos 

educativos produzidos pela APPRC na construção da identidade territorial quilombola, suas 

potencialidades e fragilidades. Nas considerações finais reflito sobre as contribuições dos 

processos educativos não escolares na construção da identidade territorial quilombola dos 

moradores de Coqueiros. 
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2 PENSAMENTOS E CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Partindo do pressuposto que a metodologia refere-se ao “caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 1994, p.16), entendo que a metodologia da 

pesquisa é um processo de organização científica baseado na reflexão durante todo o processo 

investigativo, desde a construção do projeto de pesquisa até a organização de novos 

conhecimentos. Incluem-se as concepções teóricas de abordagem, os dispositivos para 

construção da realidade e o potencial criativo do investigador. (GHEDIN; FRANCO, 2008; 

MINAYO, 1994).  

Nesse capítulo, apresento os pressupostos metodológicos que contribuíram para traçar o 

caminho que orientou o trabalho de campo, possibilitou responder ao problema de pesquisa e 

construir uma proposta de intervenção voltada à realidade investigada. Para tanto, o capítulo 

está organizado em quatro seções: 1. Abordagem e métodos da pesquisa; 2. Metodologias e 

procedimentos do trabalho de campo; 3. Análise de conteúdos e significações e 4. Proposta de 

intervenção: Cartilha quilombola como instrumento potencializador da identidade territorial. 

 

2.1 Abordagem e métodos da pesquisa 

 

O objeto dessa pesquisa é essencialmente qualitativo. Diz respeito a uma realidade social e 

cultural dinâmica e rica em significados que nenhuma pesquisa é capaz de dar conta em sua 

totalidade. Todavia, através dos pressupostos da abordagem qualitativa, busquei teorias, 

técnicas e instrumentos capazes de fazer uma aproximação, ainda que de forma inacabada. 

A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

“ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 1994, p.21-22). 

Sendo assim, o paradigma tradicional positivista não oferece suporte para o tratamento das 

especificidades dos objetos de pesquisas na área de ciências humanas e educação, como se 

caracteriza o objeto dessa pesquisa.   

 A pesquisa qualitativa surgiu, por volta da década de setenta, na América Latina a favor da 

qualidade dos processos educacionais para o enfrentamento e superação das condições de 

subdesenvolvimento e em oposição ao paradigma positivista de natureza quantitativa. Quanto 
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aos pressupostos teóricos, a abordagem qualitativa ancora-se nas correntes filosóficas da 

fenomenologia e do marxismo. Também, recebeu importantes contribuições dos estudos 

antropológicos, decorrentes especialmente dos estudos etnográficos iniciados por Malinowski. 

(GHEDIN; FRANCO, 2008).  

É importante ressaltar, com base em Minayo (2008) que a diferença entre quantitativo-

qualitativo é de natureza, sendo que o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se 

opõem, ao contrário, se complementam, pois a realidade compreendida por eles interage 

dinamicamente. 

Sendo assim, a pesquisa qualitativa, apresenta-se como abordagem apropriada aos estudos 

sociais e educacionais, em geral, e ao objeto desse estudo, em especial, visto que envolve 

seres humanos e aspectos subjetivos da realidade que o modelo objetivista/positivista não 

alcança. Passo a apresentação do método fenomenológico-hermenêutico, eleito para o 

tratamento do objeto/problema de pesquisa. 

O método fenomenológico-hermenêutico é um modo de pesquisa inserido na abordagem 

qualitativa. Encontra na hermenêutica um pensamento filosófico interpretativo dos símbolos e 

na fenomenologia, uma corrente filosófica fundada por Husserl (NUNES, 1989 apud 

SPOSITO, 2004, p.35), para construção de um método científico capaz de apreender e 

explicar os fenômenos enquanto manifestação plena de sentidos. Para Husserl a regra 

fundamental da fenomenologia é a “volta às coisas mesmas”. 

Ao perceber o fenômeno, a fenomenologia reconhece uma inevitável relação entre 

pesquisador e objeto percebido, sendo inegável a intencionalidade dos “sujeitos pensantes”. 

Esse posicionamento procura romper com a relação de oposição entre sujeito e objeto, típica 

do método cartesiano. Contudo, contrapor-se ao positivismo, não significa que esse método 

abandone a cientificidade, ao contrário, ele se apresenta como uma prática científica válida 

para conhecer a realidade. Nessa direção, é importante que o pesquisador realize um esforço 

para se desprender de pré-conceitos, a fim de compreender o fenômeno mais autenticamente 

possível. (MACEDO, 2010; SPOSITO, 2004). 

Como destaca Marli André (1995, p.19) “O mundo do sujeito, as suas experiências cotidianas 

e os significados atribuídos às mesmas são os núcleos de atenção da fenomenologia.”. Sendo 

assim, o sentido dado pelos sujeitos a essas experiências constitui a realidade, que é 

perspectival, podendo haver tantas quantas forem suas interpretações e comunicados. A partir 

do engajamento dos sujeitos, partilham-se compreensões, interpretações, comunicações, 
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conflitos etc., sendo central o ponto de vista do sujeito pesquisado: o que ele pensa, sente, 

analisa e julga. Nessa perspectiva, a fenomenologia invoca o caráter de provisoriedade e 

relatividade da verdade. (MACEDO, 2010).  

Assim sendo, o método fenomenológico-hermenêutico se apresentou como tratamento 

adequado ao objeto dessa pesquisa, pois, possibilitou compreender a complexidade de uma 

realidade social que articula educação e identidade e interpretar os significados construídos 

pelas pessoas que dela participam, constroem e se reconstroem. Interpretar os significados e 

os discursos desses sujeitos exigiu também, reconhecer que são carregados de 

intencionalidades, visões de mundo e valores próprios e exigiu diálogo e engajamento entre os 

sujeitos para a compreensão da realidade, que é perspectival, provisória, mas válida. Enfim, a 

escolha do “modo fenomenológico de pesquisar” possibilitou ao grupo desvelar-se, por meio 

de sua participação e abertura durante o processo investigativo.  

No que se refere aos critérios de cientificidade das pesquisas sociais e educacionais, Ghedin e 

Franco (2008), argumentam que é preciso pensar em outros critérios de cientificidade que não 

se reduzam a experimentação e ao raciocínio lógico, sendo preciso caminhar para formas mais 

adequadas à epistemologia da ciência contemporânea. Concordo com os autores que “a 

pesquisa científica só se faz válida à medida que se realiza para produzir bens indispensáveis 

à existência e adquirir instrumentos de transformação do mundo em proveito humano.”. 

(GHEDIN; FRANCO, 2008, p.53-54).  

Definido a abordagem e o método, apresentarei os pressupostos da pesquisa etnográfica, que 

auxiliou a organização dos procedimentos do trabalho de campo. 

A pesquisa etnográfica, adotada nesse trabalho, está assentada no conhecimento produzido e 

acumulado pela Antropologia desde 1922 quando Malinowski publicou “Os Argonautas do 

Pacífico Ocidental”, inaugurando uma tradição neste campo de pesquisa. Para Geertz (2008), 

o que define a prática etnográfica é o tipo de esforço intelectual para uma „descrição densa‟, 

tomando emprestada uma noção de Gilbert Ryle. A etnografia exige do pesquisador apreender 

e apresentar uma multiplicidade de estruturas conceituais complexas, desde as atividades do 

trabalho de campo como entrevistar informantes, observar rituais, escrever o diário. Geertz 

(2008) explica que nos escritos etnográficos, o que nós pesquisadores chamamos de nossos 

dados, trata-se de nossa própria construção, a partir das construções de outras pessoas, o que 

faz da pesquisa antropológica uma atividade mais observadora e menos interpretativa. E 

acrescenta que a análise cultural é, em síntese, intrinsecamente incompleta.   
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De modo geral, a etnografia constitui uma forma sistemática de registro do modo de vida de 

outro sujeito, conforme a visão de mundo e o modo de pensar de sua cultura. Contudo, para 

Oliveira (2013, p. 72) “a etnografia, ainda que seja a descrição de uma dada realidade 

sociocultural, não se reduz a isso.”. Para não incorrer em mera descrição dos dados, faz-se 

necessário uma análise significativa das informações, por meio de um processo interpretativo, 

o que revela uma identidade epistemológica entre etnografia e hermenêutica. Nessa 

perspectiva, realizei a técnica de análise de conteúdos, como abordarei nas próximas seções.  

Segundo Ghedin e Franco (2008) e Oliveira (2013), no início dos anos de 1970, as práticas 

etnográficas passaram a ser utilizadas pelas pesquisas da área de Educação. No Brasil, a 

disseminação desta prática vincula-se ao desenvolvimento da pós-graduação, em especial a 

partir dos anos de 1970, consolidando-se nos anos de 1980 quando emergiram grupos de 

pesquisadores que trabalhavam com essas metodologias em várias instituições do país, com o 

objetivo de compreender as relações intraescolares e seus contextos, as questões 

institucionais, as situações de sala de aula e as representações dos atores escolares.  

Esse trabalho de pesquisa etnográfico buscou descrever e interpretar os processos educativos 

não escolares, presentes em um contexto cultural mais amplo que o espaço da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC), envolvendo a comunidade quilombola e 

seu entorno, pois a educação é uma prática cultural e não há como compreender qualquer 

prática educativa sem considerar o contexto cultural na qual a mesma se insere. (OLIVEIRA, 

2013). Desse modo, essa pesquisa buscou considerar tanto os acontecimentos particulares que 

se apresentam na dinâmica própria da APPRC, quanto os elementos externos que, de algum 

modo, se relacionam com aqueles; visto que ambos compõem a realidade investigada. 

Assim, a prática etnográfica demanda do pesquisador a capacidade de compreender o que os 

sujeitos pesquisados pensam sobre o mundo e sobre si mesmos e parte da premissa que “para 

conhecer o „outro‟ é necessário muito mais que simples relatos e dados secundários de toda 

ordem; é necessário „estar lá‟.” (OLIVEIRA, 2013, p. 70). Outros pressupostos, apontados por 

Borges citado por Ghedin e Franco (2008, p. 187-188) são fundamentais no processo de 

construção de conhecimento da pesquisa etnográfica: 1. Cada realidade, socialmente 

construída, forma um todo que não pode ser compreendido se isolado do contexto; 2. Há 

intenção entre conhecimento e conhecedor; 3. Não se podem generalizar os resultados da 

pesquisa válidos apenas em tempo e contextos determinados e 4. A pesquisa depende de 

valores, é influenciada pelos valores do pesquisador, pelo paradigma que guia a investigação, 
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pelas teorias que embasam a coleta, a análise e a interpretação dos dados e pelos valores 

inerentes ao contexto.  

Em síntese, esse trabalho centrado na pesquisa etnográfica pretendeu não apenas produzir 

mais conhecimentos acerca da realidade educacional não escolar, mas, pensar com os 

participantes, intervenções para potencializar os processos educativos de afirmação e de 

fortalecimento da identidade territorial quilombola, pois “a etnografia é, por excelência, uma 

forma de investigar a realidade que nos leva a questionar nossas próprias práticas, 

relativizando-as, assim como relativizando as práticas „do outro‟, compreendendo os 

contextos culturais nos quais estas se inserem.” (OLIVEIRA, 2013, p.77). 

Apresentado o caminho teórico-metodológico, passarei ao trabalho de campo, seu recorte 

espacial, os sujeitos participantes e os dispositivos de construção de dados fundamentais para 

os objetivos da pesquisa. 

 

2.2 Metodologias e procedimentos do trabalho de campo 

 

Para Cruz Neto (1994, p. 51), “o trabalho de campo se apresenta como uma possibilidade de 

conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas 

também de criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo.”. Nessa 

perspectiva, com o intuito de estudar a contribuição dos processos educativos não escolares na 

construção da identidade territorial quilombola, essa pesquisa teve como lócus a Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) presente na comunidade quilombola 

de Coqueiros desde o ano de 1997, resultante do anseio e da organização de trabalhadores 

rurais com a finalidade de fomentar a produção agropecuária (principal fonte de subsistência 

da comunidade) e atuar na defesa de direitos sociais e combate a pobreza. Historicamente se 

constituiu pela reivindicação ao acesso ao sistema de energia elétrica e se fortaleceu com as 

lutas por direitos sociais envolvendo educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, 

previdência social, assistência aos desamparados. E, há mais de uma década atua também em 

defesa dos direitos próprios às comunidades quilombolas já que articulou o movimento de 

luta pelo reconhecimento do território quilombola de Coqueiros que teve início no ano de 

2005, como mecanismo de acesso aos direitos sociais reivindicados e a garantia de existir 

enquanto grupo étnico de direitos reconhecidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988. 
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Segundo dados da Secretaria da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro 

(APPRC) até março do ano de 2017 estimava-se mais de duzentos associados, todavia, apenas 

noventa e oito sócios estão em atividade. Desse total foram quantificados 77% mulheres e 

33% homens, com faixa etária entre 22 a 81 anos de idade e, em geral, lavradores. Sobre a 

APPRC e seus processos educativos tratarei mais profundamente no capítulo 5. 

Concernente aos sujeitos da pesquisa, o estudo contou com a participação de vinte e três 

moradores da comunidade quilombola de Coqueiros, todos com alguma participação na 

APPRC, sendo 20 sócios ativos (87%) e 3 sócios inativos (13%). Esses últimos são moradores 

antigos que foram incluídos considerando os objetivos da pesquisa, sobretudo, no que se 

refere à trajetória histórica da comunidade e da Associação. O Quadro 1. apresenta o perfil 

dos entrevistados. Ressalto que os nomes dos informantes foram preservados, sendo 

utilizados pseudônimos para identificá-los. Os pseudônimos foram escolhidos, a partir de 

nomes de sócios falecidos destacados como os primeiros membros da APPRC com data de 

emissão do ano de 1997, em conformidade com o “Livro de Número de Sócios” da 

instituição.  

De modo geral, os vinte e três entrevistados apresentam o seguinte perfil: Quanto ao sexo: 17 

mulheres (74%) e 6 homens (26%); Quanto a faixa etária: 4 jovens (17%), 10 adultos (43%) e 

9 idosos (40%); Quanto ao estado civil: 10 casados (44%), 7 viúvos (30%) e 6 solteiros 

(26%). Quanto à opção religiosa: 15 se declararam católicos (65%), 7 evangélicos 

protestantes (31%) e 1 não definiu (4%). Quanta a escolaridade: 5 são analfabetos (22%), 12 

possuem Ensino Fundamental incompleto (52%), 3 concluíram o Ensino Médio (13%) e 3 

possuem Ensino Superior completo ou em andamento (13%). Quanto à ocupação: 9 são 

aposentados (40%), 6 lavradores (26%), 4 funcionários públicos efetivos ou contratados 

(17%) e 4 possuem outras ocupações (17%). Os sujeitos foram sendo incluídos por critérios 

de representatividade, a saber: membros da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro, moradores antigos e líderes de manifestações simbólico-culturais.
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Quadro 1 - Perfil dos entrevistados 
Nº Nome  Idade Estado 

civil 

Religião Escolaridade Ocupação APPRC Representatividade na comunidade 

1.  Anita 71 Viúva Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Aposentada Sócia Moradora antiga e líder do reisado e São Gonçalo 

2.  Antônio 81 Casado Católico Analfabeto Aposentado e lavrador Sócio Morador antigo e líder de manifestações católicas (rezas, penitentes, 

reisado e São Gonçalo). 

3.  Aparecida 74 Viúva Católica Analfabeta Aposentada  Sócia Moradora antiga 

4.  Aurelino 42 Casado Católico Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavrador Sócio Ex-presidente da APPRC e líder político  

5.  Conceição 93 Viúva Evangélica 

Protestante  

Analfabeta Aposentada Ex-

sócia 

Moradora antiga  

6.  Diolina 47 Solteira Evangélica 

Protestante  

Ensino Fundamental 

incompleto 

Funcionária pública efetiva  Sócia Líder de Igreja Protestante  

7.  Eliana 51 Solteira Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavradora Sócia Líder do samba de roda 

8.  Elvira 60 Viúva Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Aposentada e lavradora Sócia Praticante de manifestações católicas (rezas, reisado) 

9.  Francisco 52 Solteiro Católico Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavrador Sócio Ex-presidente da APPRC 

10.  Gerolina 30 Casada Evangélica 

Protestante  

Ensino Superior 

incompleto 

Funcionária pública Sócia Ex-presidente da APPRC e líder política 

11.  Ildete 40 Casada Evangélica 

Protestante  

Ensino Médio  Autônoma  Sócia Líder de Igreja Protestante  

12.  Irene 66 Viúva Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Aposentada Sócia Ex-presidente da APPRC e líder de manifestações católicas (rezas, 

reisado e São Gonçalo).  

13.  Izaltina 40 Casada Evangélica 

Protestante 

Ensino Superior Funcionária pública efetiva 

(professora) 

Sócia Ex-secretária da APPRC 

14.  Jardelina 79 Viúva Evangélica 

Protestante  

Analfabeta Aposentada  Ex-

sócia 

Moradora antiga 

15.  João 40 Casado Católico Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavrador Sócio Líder da cavalgada 

 

16.  José 56 Casado Católico Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavrador Sócio Ex-presidente da APPRC 

17.  Joventina 27 Solteira Católica Ensino Médio  Funcionária pública contratada Sócia Ex-secretária da APPRC e líder do grupo jovem 

18.  Manoel 25 Solteiro Católico Ensino Fundamental 

incompleto 

Lavrador Sócio Praticante da cavalgada 

19.  Minervina 46 Solteira Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Beneficiária da previdência 

social 

Sócia Praticante católica 

20.  Neide 25 Casada Católica Ensino Superior 

Incompleto 

Doméstica Sócia Líder do grupo de dança afro 

21.  Rosa 29 Casada Evangélica 

Protestante 

Ensino Médio Autônoma Sócia Praticante Protestante 

22.  Valdinete 83 Viúva Católica Ensino Fundamental 

incompleto 

Aposentada Ex-

sócia 

Moradora antiga, rezadeira e  praticante do caruru 

23.  Veneranda 60 Casada Não definiu Analfabeta Aposentada Sócia Praticante do caruru 

Fonte: SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 
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Os trechos do Diário de Campo destacados a seguir relatam os mecanismos adotados para 

agendamento de entrevistas individuais e coletivas por meio do auxílio de moradores da 

comunidade quilombola de Coqueiros. Os critérios de inclusão dos sujeitos foram pensados 

com base nos objetivos da pesquisa, contudo, os nomes foram se desenhando, a partir de 

estudos anteriores, do campo de pesquisa, das indicações dos moradores e de sugestões dos 

próprios entrevistados. Destaco a importância desses moradores para eficácia do trabalho de 

campo, especialmente, para a realização das entrevistas já que assumiram o papel de dialogar 

com os sujeitos, intermediar a concessão de entrevistas e ajustar os dias e os horários para os 

encontros com o pesquisador. 

 
O contato com moradores via WhatsApp datado de 6 de fevereiro com retomada nos 

dias 11 e 13 teve como objetivo inicial agendar entrevistas com moradores antigos 

da comunidade, diretoria da APPRC, líderes de grupos e projetos culturais, 

praticantes de manifestações culturais, representantes de religiões existentes na 

comunidade, lideranças políticas e jovens, a partir de vinte anos de idade. A 

proposta foi de realizar entrevistas individuais nas casas e uma entrevista coletiva na 

sede da Associação. Para as entrevistas, a priori, citei alguns nomes (...) e pedi 

sugestões aos moradores que indicaram outros (...). As entrevistas ficaram 

agendadas para os dias 15 e 16 de fevereiro com o apoio de alguns moradores para 

ajustar os horários com aqueles a serem entrevistados. (...) Os nomes dos 

entrevistados foram se desenhando mediante as próprias entrevistas. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2017, p.9-17). 

 

A ida a Coqueiros estava agendada para o dia 02 de março (...). O contato com 

alguns moradores (...) foi feito com certa antecedência visando à mobilização dos 

moradores a serem entrevistados. Para as entrevistas coletivas, a intenção foi de 

convidar os participantes da sessão anterior acrescentando outras lideranças. (...) 

Seguir para a APPRC para realizar a segunda sessão de entrevista coletiva sobre a 

história e o modo de vida da comunidade quilombola de Coqueiro. Procedi à reunião 

com poucos membros (...). Logo que começamos chegaram outros participantes que 

estavam na reza (...). Fiquei muito feliz com o grupo formado! A entrevista com 

duração de duas horas foi bastante produtiva, listamos as tradições culturais da 

comunidade (...). Partindo das perguntas quem participa e quem ensina surgiram 

nomes de outros colaboradores a serem entrevistados individualmente. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2017, p.18-23). 

 

A 3ª sessão da entrevista coletiva que estou chamando de nº02 porque o assunto 

passou a ser especificamente a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro (APPRC) ficou agendada para o dia 09/03/2017, desde a última entrevista. 

A articulação com alguns moradores via WhatsApp para confirmação dos 

entrevistados, se deu no dia 08. A intenção foi reunir representantes da atual 

diretoria da Associação (...) e membros das diretorias anteriores (...), além daqueles 

representantes da cultura local (...). Também pedi apoio para agendar as entrevistas 

individuais. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p.26). 

 

Com base em Cruz Neto (1994), a pesquisa exigiu alguns cuidados relativos à entrada no 

trabalho de campo que facilitaram a realização dessa etapa de pesquisa, a saber: 1. 

Reaproximação com os moradores, por meio de visitas e conversas informais com suas 

lideranças; 2. Apresentação do projeto de pesquisa à comunidade, esclarecendo sobre a 
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investigação e a proposta de intervenção e 3. Organização de uma programação com as fases 

do trabalho de campo, incluindo o retorno dos resultados alcançados para a comunidade e a 

viabilidade de intervenção que foram se reconfigurando no processo de investigação. Com 

base no Diário de Campo adotado como instrumento/estratégia de registro de informações, 

passarei a relatar sobre essas etapas. 

A entrada no campo de pesquisa aconteceu no dia 25 de outubro de 2016 com o objetivo de 

lograr as autorizações da pesquisa conforme recomendações do Comitê de Ética. O trecho do 

Diário de Campo datado de 16 de janeiro do ano de 2017 revela que o encontro favoreceu 

uma reaproximação com a comunidade a partir de suas lideranças que aprovaram a pesquisa e 

celebraram a proposta de intervenção, sobre a qual abordarei na última seção deste capítulo.  

 
O dia 25 de outubro de 2016 (terça-feira) marcou minha (re) entrada na comunidade 

quilombola de Coqueiros. O objetivo maior foi agilizar as autorizações da pesquisa, 

conforme recomendações do Comitê de Ética para submissão do projeto de pesquisa 

na Plataforma Brasil. Ademais, desejava uma reaproximação com a comunidade por 

meio de visitas e conversas informais com suas lideranças e moradores. (...) 

Na comunidade fui recebida na casa de Francisquinho com um delicioso arroz de 

grota com leite de licuri, típico na região. (...). Quando comecei a falar do projeto de 

pesquisa e seus benefícios, senti certo esgotamento por parte dos representantes com 

as pesquisas realizadas na comunidade, mas, a apresentação da proposta de 

intervenção (compromisso dos Mestrados profissionais com a realidade investigada) 

trouxe empolgação. Houve até batuque na mesa e mão estendida em minha direção 

como sinal de aliança (...). Os textos de autorização foram lidos, aprovados e 

assinados. A autorização da coparticipante foi assinada pelo presidente da 

Associação, Seu Elias e a carta de anuência, assinada pelo representante legal da 

comunidade, Oliveira Francisco conhecido como Francisquinho. (...)  

Depois fomos à casa de Dona Cota, uma das matriarcas da comunidade, mãe de 

Francisquinho e mais nove filhos vivos. Aos setenta e oito anos de idade e 

esbanjando lucidez, nos serviu um delicioso chá e já queria conceder entrevista, 

mas, retruquei dizendo que era apenas uma visita. Ela, então me convidou para 

sentar na calçada (ato diário dos coqueirenses) rodeada por filhos e netos. Aqueles 

que passavam na estrada paravam para lhe pedir a benção, cumprimentava-nos e eu 

era apresentada como amiga da família. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 1-2). 

 

Com a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade do Estado da Bahia (ANEXO A), a próxima etapa seria a apresentação do 

projeto de pesquisa. Contudo, o momento foi adiado com o acontecimento da tradicional 

Festa de Santos Reis na comunidade quilombola de Coqueiros, realizada no dia 6 de janeiro 

de 2017, que representou um momento importante para a pesquisa já que foi possível assumir 

o papel de observador participante na celebração que reúne moradores e visitantes em torno 

de diversas manifestações simbólico-culturais, sobre as quais abordarei no capítulo 5. Trechos 

do Diário de Campo marcam que essa participação favoreceu a reaproximação com os 
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moradores e revelam o potencial das viagens de Jacobina a Coqueiros no carro coletivo usado 

pelos moradores no que se refere à aproximação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. 

Em meio às tentativas durante o mês de novembro e dezembro de 2016 para marcar 

a reunião com os membros da APPRC para apresentação do projeto de pesquisa, 

chegamos ao mês de janeiro do novo ano, mês da tradicional Festa de Santos Reis 

em Coqueiros, momento precioso para nossa pesquisa, tanto para reaproximação 

com os moradores quanto para observação participante dos rituais da festa. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 3). 

 

A viagem no ônibus de Seu Vato é sempre uma boa oportunidade para me 

aproximar dos moradores da região quilombola de Mirangaba, sobretudo, de 

Coqueiros. Geralmente, proseamos todo o percurso, sendo a pauta quem sou eu, 

quem são eles, se são associados da APPRC, se gostam de morar na comunidade, 

etc. Desta vez, em especial, eles estavam ainda mais interessados sobre minhas idas 

a Coqueiros, devido a minha presença na Festa de Santos Reis. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2017, p.6). 

 

A apresentação do projeto de pesquisa ocorreu no dia 12 de janeiro de 2017 na sede da 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro e reuniu cerca de cinquenta 

moradores entre sócios e não sócios. A apresentação concentrou a intenção da pesquisa, as 

questões investigativas e a metodologia, elucidando sobre o recorte espacial, os participantes, 

as técnicas e os procedimentos para construção de dados. Outro ponto foi à apresentação da 

proposta de intervenção, aprovada pelos presentes que manifestaram desejo de colaborar com 

o estudo e seus desdobramentos. Essa estratégia consolidou a entrada no campo da pesquisa e 

firmou compromissos entre pesquisador e sujeitos participantes. Segue trecho do Diário de 

Campo: 

 

A reunião para apresentação do projeto de pesquisa aos membros da APPRC estava 

marcada: dia 12 de janeiro de 2017, às 19h. O começo da semana foi para planejar a 

fala, selecionar as informações, organizar os slides de modo que minha intenção, os 

benefícios e os riscos da pesquisa fossem esclarecidos aos participantes. (...) 

Na Associação, o espaço já estava limpo e as cadeiras organizadas em círculo. 

Enfeitei as mesas com tecidos estampados, arrumei guloseimas dentro de cestas de 

bambu e testei o projetor. Tudo pronto! (...). 

Às 19h estávamos lá, Seu Elias e eu. Aos poucos iam chegando outros, e, 

simultaneamente, apresentávamo-nos, reencontrávamo-nos. Dona Tereza fazia 

questão de exibir a parentela, de ligação em ligação, ficou evidente que ali quase 

todos eram parentes. (...) Quando todas as cadeiras estavam lotadas, o presidente 

abriu a reunião e passou a palavra para a secretária que acolheu o grupo com a 

oração do pai nosso e cântico católico (...). 

Comecei me apresentando, falando da pesquisa e da minha relação com Coqueiros. 

Fiz amostra de fotografias com moradores, algumas registradas em 2012 quando 

visitei a comunidade, outras, em outubro de 2016 quando da autorização da pesquisa 

e do dia 06 de janeiro de 2017, na Festa de Santos Reis. As fotografias arrancaram 

sorrisos, gargalhadas e, quando da foto do falecido Seu Antônio, muitos suspiros 

carregados de saudades. Na sequência apresentei as questões investigativas e 

elucidei sobre o recorte espacial, os participantes, as técnicas e os procedimentos 

para a construção dos dados. A minha voz era plena, houve muito silêncio e atenção 

por parte dos ouvintes a fim de entender o projeto. (...). Outro momento marcante foi 
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à apresentação da produção de cartilha sobre a comunidade como proposta de 

intervenção. Houve grande entusiasmo e aprovação por parte dos moradores que 

manifestaram desejo em colaborar com a pesquisa e seus desdobramentos. 

Encerrada a reunião, entre lanches, fotos e abraços fomos afirmando o compromisso 

com a pesquisa e a comunidade. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 6-8). 

 

Para responder as questões de pesquisa, realizei entrevistas e observações participantes. E, 

pontualmente, a análise documental direta. O Quadro 2. apresenta o plano de pesquisa que 

orientou a construção dos dados. Em síntese, organizei o trabalho de campo, em duas etapas: 

1. A fim de que os moradores autodefinissem os elementos que constituem a identidade 

territorial quilombola de Coqueiros, realizei entrevistas individuais com moradores 

antigos e lideranças e entrevistas em grupo com membros da diretoria da APPRC e 

lideranças. Realizei ainda observações participantes referentes às práticas culturais e o 

cotidiano do grupo. 

2. Visando identificar os processos educativos produzidos pela APPRC na construção da 

identidade territorial quilombola, realizei entrevistas em grupo com membros da 

diretoria e líderes de projetos desenvolvidos pela Associação. E para apreender as 

potencialidades e as fragilidades desses processos educativos, fiz uso das informações 

construídas e realizei entrevistas individuais com as lideranças dos projetos. Também, 

realizei análise do Estatuto Social, dos Livros de Ata da Diretoria e Assembleia Geral 

e dos projetos. Todavia, as observações das práticas educativas foram limitadas em 

detrimento do calendário de sua realização, o que não comprometeu responder a 

questão de pesquisa.  

 

A entrevista, entendida como uma conversa intencional entre pares é uma técnica que se 

caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a importância da linguagem e do 

significado da fala e serve para construir informações sobre o tema da pesquisa, através da 

fala dos atores sociais. Por meio dessa técnica, constroem-se dados subjetivos relacionados 

aos significados, valores, atitudes e opiniões dos sujeitos entrevistados. (CRUZ NETO, 1994). 

Com base em Cruz Neto (1994), realizei entrevistas do tipo semiestruturada, caracterizada por 

temas abertos e perguntas previamente formuladas, na modalidade individual e em grupo. 

Foram realizadas dezoito entrevistas individuais, sendo que duas tiveram a participação de 

mais de uma pessoa por ocasião do contexto em que foram realizadas, nas casas dos 

entrevistados. As entrevistas individuais tiveram duração total de aproximadamente 20 horas.  



32 
 

Quadro 2 - Plano de Pesquisa 
Objetivos da pesquisa Questões de pesquisa Dados a serem construídos Técnicas de  

construção de dados 

Participantes Tempo  Cronograma 

Reconhecer os elementos que 

constituem a identidade 

quilombola da comunidade de 
Coqueiros. 

Quais os elementos 

constitutivos da identidade 

territorial quilombola da 
comunidade de Coqueiros 

atribuídos pelos moradores? 

Elementos constitutivos da 

identidade territorial 

quilombola da comunidade 
de Coqueiros. 

a) Entrevistas 

semiestruturadas 

individuais 

-Moradores 

antigos; 

-Lideranças da 
comunidade. 

9 entrevistas  15 e 16/02 

02 e 

03/03/2017 

b) Entrevistas 
semiestruturadas 

em grupo  

-Diretoria da 
Associação; 

-Lideranças da 

comunidade. 

1ª sessão (2h) 16/02/2017  

2ª sessão (2h) 02/03/2017 

c) Observação 

participante  

- Eventos; 

- Cotidiano. 

Conforme 

cotidiano da 

comunidade  

Durante a 

imersão em 

campo.  

Identificar os processos 
educativos produzidos pela 

APPRC na construção da 

identidade quilombola. 

 
Apreender as potencialidades 

e fragilidades dos processos 

educativos produzidos pela 

APPRC na construção da 
identidade quilombola. 

Quais os processos educativos 
produzidos pela APPRC na 

construção da identidade 

territorial quilombola dos 

moradores de Coqueiros?  
 

Quais as potencialidades e 

fragilidades desses processos 

educativos?  
 

Processos educativos 
produzidos pela APPRC na 

construção da identidade 

territorial quilombola da 

comunidade de Coqueiros. 
 

Potencialidades e fragilidades 

dos processos educativos 

produzidos pela APPRC na 
construção da identidade 

quilombola. 

a) Entrevistas 
semiestruturadas 

em grupo 

-Diretoria da 
Associação; 

-Lideranças de 

projetos 

desenvolvidos pela 
Associação. 

1 sessão (2h)  09/03/2017  

b) Entrevistas 
semiestruturadas 

individuais 

-Lideranças de 
projetos 

desenvolvidos pela 

Associação. 

7 entrevistas 09 e 
10/03/2017 

c) Observação 

participante  

-Reuniões da 

APPRC; 

-Práticas 
educativas 

desenvolvidas pela 

Associação. 

Conforme 

calendário da 

Associação e de 
seus projetos. 

Durante a 

imersão em 

campo.  

d) Análise documental  -Estatuto da 

APPRC; 

-Programas e 

projetos 

desenvolvidos pela 

Associação. 

Média de 2 horas 

para coleta de 

documentos na 

Associação. 

10/03  

 

Tempo necessário 
para análise dos 

documentos. 

12/03 a 
20/04/2017 

 

Fonte: LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. Pesquisa Pedagógica: Do projeto à implementação. Porto Alegre: Artmed, 2008.  Adaptado por: SILVA, Jesiâne Lopes. 

2017. 
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Também realizei duas entrevistas em grupo que estou chamando de entrevista coletiva. Trata-

se de uma “discussão de grupo” aplicada em uma ou mais sessões, em grupos de 6 a 12 

componentes, onde o pesquisador tem o papel de promover a interação do grupo e coordenar 

as discussões, fazendo intervenções no decorrer das discussões. (CRUZ NETO, 1994). Nessa 

perspectiva, foram realizadas duas entrevistas coletivas com sessões de aproximadamente 2 

horas. A primeira contou com duas sessões e abordou sobre a história e as manifestações 

simbólico-culturais da comunidade quilombola de Coqueiros e a segunda, sobre a Associação 

e seus processos educativos. Participaram das entrevistas coletivas doze pessoas
9
, contudo, o 

grupo foi se desenhando, a partir de cada encontro em que os participantes se revezavam, 

sendo comum a fala de até oito pessoas nas entrevistas. É oportuno destacar a importância do 

uso do gravador para o registro das entrevistas e posterior transcrição dos dados. 

Passarei a destacar alguns trechos do Diário que marcaram o trabalho de campo visando à 

realização das entrevistas entre os meses de fevereiro a março de 2017, período de pelo menos 

144 horas convivido intensamente com os moradores. Em geral, as visitas eram quinzenais e 

com permanência de dois dias onde me hospedava na casa de morador. Segue trechos do 

Diário, datados de 19 de fevereiro e 05 de março de 2017, respectivamente: 

 
A preparação das entrevistas começou alguns dias antes, tempo necessário para ler 

sobre o trabalho de campo, como preparar e realizar observações e entrevistas. 

Nesse caminho destaco as contribuições do “Guia para a pesquisa de Campo: 

produzir e analisar dados etnográficos” de Beaud e Weber (2007) (...). Outro suporte 

foi o projeto de pesquisa, por meio do qual revisitei os objetivos e as questões 

investigativas, os fundamentos teóricos e os pressupostos metodológicos, a partir do 

qual foi possível prever e formular perguntas sobre a história e o modo de vida 

comum do grupo, na modalidade individual e coletiva. (...). 

Antes de entrar na entrevista propriamente dita, tive a preocupação de quebrar a 

formalidade participando, a princípio, de conversas a respeito de assuntos 

particulares ou retomando encontros anteriores, com essa atitude percebi que na 

maioria das vezes a entrevista se desenrolou facilmente logo que apresentei o tópico 

central. As perguntas que elaborei foram sendo colocadas mediante a lógica narrada 

pelo entrevistado e não pelo roteiro previamente formulado o que deu a entrevista 

um aspecto de conversa entre-vistas, sem fugir do objetivo pretendido. A esse 

respeito tentei sempre estar face a face com o entrevistado, fosse sentados no sofá da 

sala ou à mesa da cozinha, também busquei demostrar uma escuta atenta e valorizar 

a fala utilizando expressões simples como hum, hum... sim! etc. e fazendo poucas e 

necessárias anotações. Ao final da entrevista, um convite para o entrevistado 

encerrar a conversa fazendo outros comentários e ou questionando à entrevista ou o 

estudo. Desligado o gravador, procedi com o preenchimento do TCLE (...) e por 

último um convite para pousar para foto em local favorito da casa. Depois de tudo, 

muitos ainda protelaram a conversa com “intimação” para experimentar um café e 

apresentar elementos comuns do viver da comunidade como o pilão, o fogão a 

lenha, símbolos religiosos, a plantação de banana e café no quintal, as cisternas, o 

açude e fontes de água. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 9-11). 

 

                                                             
9
 Incluindo alguns dos entrevistados individualmente, com exceção de cinco participantes.  
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Antes de ir a campo foi necessário rever os guias de entrevistas, tanto individual 

quanto coletiva e fiz algumas poucas alterações considerando a eficácia das questões 

nas entrevistas anteriores. Também, atualizei o cronograma do plano de construção 

de dados e busquei aperfeiçoar a técnica da entrevista coletiva, propondo a 

construção de um quadro das tradições culturais da comunidade em cartaz, a partir 

das discussões realizadas no grupo. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 19). 

 

A preparação das entrevistas exigiu revisitar o projeto de pesquisa, os objetivos e as questões 

investigativa, os fundamentos teóricos e os pressupostos metodológicos, a partir do qual foi 

possível prever e formular perguntas. Já a sua execução exigiu domínio técnico, tendo sido 

importantes às contribuições de Beaud e Weber (2007). Destaco alguns cuidados que 

garantiram o êxito na realização das entrevistas: a) Estabelecer diálogos cotidianos com os 

sujeitos antes de iniciar a entrevista propriamente dita; b) Guiar a entrevista considerando as 

falas dos sujeitos entrevistados e os objetivos da pesquisa, sem tornar o guia de entrevista em 

um roteiro a ser seguido rigorosamente; c) Valorizar os sujeitos entrevistados demonstrando 

atenção por meio da posição face a face e escuta atenta, a partir de expressões de incentivo; c) 

Terminar as perguntas com um convite para que o participante comente e/ou questione a 

entrevista ou o estudo e d) Finalizada a entrevista, proceder com o preenchimento do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
10

 e um convite para registrar por meio de 

fotografia os lugares, os objetos e o cotidiano dos sujeitos da pesquisa.   

É importante destacar que os guias de entrevistas (APÊNDICE A) foram revistos no 

processo, bem como a técnica de entrevista coletiva que gerou um quadro de tradições 

culturais da comunidade quilombola (APÊNDICE B) construído em cartaz, a fim de 

organizar as discussões do grupo. A estratégia contribuiu para elencar as tradições culturais da 

comunidade quilombola de Coqueiros e especialmente para identificar as lideranças das 

manifestações simbólico-culturais e das práticas educativas desenvolvidas pela APPRC 

relacionadas com a identidade quilombola.  

Outra técnica de pesquisa foi à observação participante como possibilidade de apreender 

fenômenos que não são possíveis de serem obtidos por meio de perguntas, uma vez que, 

“observados diretamente na própria realidade, transmite o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real.” (CRUZ NETO, 1994, p. 60). Por meio da observação participante, foi 

                                                             
10

 Em atendimento aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. O documento consta: I - Dados de identificação, II - Dados sobre a pesquisa 

científica, III - Explicações do pesquisador ao participante sobre a pesquisa, IV - Informações de nomes, 

endereços e telefones dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa, para contato em caso de dúvidas e V 

- Consentimento pós-esclarecido.  
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possível estabelecer uma relação direta com a comunidade para construir informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos.  

Com base em Beaud e Weber (2007), realizei observações participantes de cerimônias, fatos e 

objetos efetuadas no contexto. Quanto às cerimônias, entendidas como eventos coletivos 

organizados que autorizam a presença de espectadores aos quais me juntei, destaco a Festa de 

Santos Reis, o culto evangélico na igreja protestante e as rezas na igreja católica, presentes na 

comunidade quilombola de Coqueiros. Também, realizei observações de lugares e práticas 

incluindo as roças, o ato de torrar e pisar o café orgânico e outras atividades e 

comportamentos cotidianos dos moradores.  

As observações foram organizadas em torno de três ações entrelaçadas: perceber, memorizar e 

anotar. Para auxiliar a memória fiz uso de máquinas fotográficas para tirar fotos e fazer 

gravações e para anotar organizei um roteiro de observação (APÊNDICE C), fundamentado 

em Beaud e Weber (2007) que auxiliou nos relatórios do diário de campo.  

Destaco o potencial dos relatórios do diário de campo na realização dessa pesquisa, visto que 

se apresentou como um exercício produtivo para sistematizar as notas das observações feitas 

no diário e aqueles da memória referentes a lugares, pessoas e objetos que exige do 

pesquisador uma disciplina para escrever. O trecho do diário de campo narra essa experiência: 

 
Hoje, 05 de março de 2017, domingo (...), estou reunindo esforços para realizar o 

“dever de casa”, após dois dias de imersão no campo de pesquisa, ocorridos na 

última quinta e sexta-feira. O relatório de campo, o quinto desse diário, tem se 

apresentado como um exercício produtivo na tentativa de sistematizar os registros 

do diário de campo e aqueles da memória referentes a lugares, pessoas e objetos, que 

não permiti ao pesquisador um distanciamento de tempo maior, ainda que o sujeito 

humano sinta a insuficiência do dia anterior “engolido” entre a manhã de retorno 

para casa, à tarde para satisfazer as necessidades do corpo e à noite da alma. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p.18).  

 

Outra fonte de informações da pesquisa foram os documentos da Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais do Coqueiro que através da técnica de pesquisa documental direta procurei 

obter informações primárias sobre a história, o funcionamento, os projetos e ações da 

Associação com o objetivo de identificar os processos educativos voltados para a construção 

da identidade territorial quilombola. Nessa perspectiva, realizei a análise do Estatuto Social, 

das Atas de reuniões de Diretoria e Assembleia Geral e dos projetos. O trecho do diário de 

campo corrobora a necessidade da pesquisa documental: 
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Seguimos para a Associação, o grupo era grande e diverso: (...) diretoria atual e ex-

diretoria, membros fundadores e sócios ativos. O tema da entrevista foi à 

Associação, sua história, funcionamento, projetos e ações desenvolvidas, suas redes 

de atuação e o foco nas práticas educativas voltadas a construção e valorização da 

identidade quilombola da comunidade. (...) As lacunas deixadas na conversa 

corroboraram a necessidade da pesquisa documental nos arquivos da Associação. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 31). 

 

Enfim, os dados construídos nas entrevistas, nas observações e na pesquisa documental foram 

tratados a partir da análise de conteúdo. Passarei a apresentação dos pressupostos dessa 

técnica de análise de dados. 

 

2.3 Análise de conteúdos e significações 

 

A análise de dados compreende a interpretação das informações construídas no campo, tendo 

como finalidade estabelecer uma compreensão dos dados construídos, responder ao problema 

de pesquisa e ampliar o conhecimento sobre o assunto investigado. Nessa perspectiva, para 

tratar os dados dessa pesquisa elegi a análise de conteúdos, técnica existente desde o início do 

século XX, e que se propõe a responder as questões de investigação e descobrir o que está por 

trás dos “conteúdos manifestos”, indo além das aparências do que está sendo comunicado. 

Para Bardin (2001), a análise de conteúdo é: 

 
Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados. (...) é uma hermenêutica controlada, baseada na 

dedução: a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo 

oscila entre os dois polos do rigor da objectividade e da fecundidade da 

subjetividade. (BARDIN, 2001, p.9).  

 

Assim, “A análise de conteúdo é um conjunto de técnica de análise das comunicações” 

(BARDIN, 2001, P. 31), trata-se de um trabalho exaustivo de “desocultação” do conteúdo da 

mensagem que trabalha a palavra e as significações, isto é, procura conhecer aquilo que está 

por trás das palavras sobre as quais se debruça em busca dos significados. Tem como objetivo 

a inferência enquanto procedimento intermediário que permiti a passagem da descrição à 

interpretação.  

Na análise de conteúdos dos dados, optei pelo tema, uma unidade de registro
11

 maior que a 

palavra e a frase, em torno da qual se tira uma conclusão. “Esse tipo de unidade é uma das 

modalidades mais utilizadas por aqueles que empregam a análise de conteúdo.” (GOMES, 

                                                             
11

 “elementos obtidos através da decomposição do conjunto da mensagem.” (GOMES, 1994, p. 75). 
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1994, p. 75). Optei também pela técnica de elaboração de categorias que, etimologicamente, 

envolve elementos com características comuns ou que se relacionam entre si. A análise 

categorial pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da 

classificação e de recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de 

unidades de sentido. (BARDIN, 2001). 

De modo geral, a partir das propostas de análise apresentadas por Bardin (2001), as 

informações foram tratadas de modo a serem condensadas em análises descritivas e 

explicativas visando facilitar a interpretação dos conteúdos. Com base em Bardin (2001) e 

Gomes (1994), organizei a análise de conteúdos cronologicamente em três fases: 1. Pré-

análise; 2. Exploração do material; e 3. Tratamento dos resultados e interpretação.  

A priori com o objetivo de organizar o material a ser analisado, transcrevi as entrevistas 

gravadas, editei os textos do diário de campo e condensei as informações dos documentos. 

Passei a “leitura flutuante” dos textos para escolha dos documentos susceptíveis de fornecer 

informações sobre o problema da pesquisa. A partir das leituras, passei a escolha dos índices 

manifestos nos textos em função dos objetivos e do quadro teórico para proceder à construção 

de indicadores (unidades de registro). Já a segunda fase, longa e enfadonha da análise 

propriamente dita, consistiu essencialmente de operações de codificação, isto é, a 

transformação dos dados brutos do texto por meio da elaboração de categorias que permitiu 

atingir uma representação do conteúdo. Nessa perspectiva, a elaboração de categorias constou 

de duas etapas: “inventário” (isolar os elementos) e “classificação” (repartir os elementos e, 

portanto atribuir certa organização às mensagens). (Quadro 3.). Por fim, na terceira fase, 

tratei os resultados da análise por meio de inferências e interpretações a propósitos dos 

objetivos da pesquisa que serão apresentados nos capítulos 4 e 5.  

Contudo, a análise dos dados não é final nas “pesquisas engajadas” (GATTI, 2014). O 

compromisso do pesquisador com a comunidade exige uma intervenção e um produto capaz 

de contribuir com os atores sociais e a realidade investigada. Nessa perspectiva, apresento, a 

seguir, uma proposta de intervenção e de produto a serem desenvolvidos nos próximos dois 

anos, considerando os resultados dessa pesquisa e os pressupostos dos Mestrados 

Profissionais.  
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Quadro 3 - Organização da análise de conteúdos. 

Objetivos  Categorias Unidades de registro (tema) 

1. Reconhecer os elementos que 

constituem a identidade 

quilombola da comunidade de 

Coqueiros 

1.1 Trajetórias históricas 1.1.1 Moradores e vida comunitária 

1.1.2 Negação de direitos humanos e 

organizações próprias  

1.1.3 Agricultura e fontes de renda 

1.1.3.1 Êxodo rural 

1.2 Manifestações simbólico-

culturais 

1.2.1 Religiões 

1.2.2 Festividades 

1.2.2.1 Rituais de casamento 

1.3Identificação territorial 

quilombola 

1.3.1 Relações territoriais 

1.3.2  Identificação quilombola  

2. Identificar os processos 

educativos produzidos pela 

APPRC na construção da 

identidade quilombola; 

 

2.1Apreender as potencialidades 

e fragilidades dos processos 

educativos produzidos pela 

APPRC na construção da 

identidade quilombola. 

2.1Associação  

  

2.1.1 História e funcionamento 

2.1.2 Processos educativos 

2.1.2.1 Reuniões 

2.1.2.2 Festa de Santos Reis 

2.1.2.3 Projetos financiados 

2.1.2.4 Redes de solidariedade 

2.1.2.5 Outros espaços educativos e 

articulação 

Fonte: SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 

 

2.4 Proposta de intervenção: Cartilha quilombola como instrumento potencializador da 

identidade territorial 

 

Para Gatti (2014), a pesquisa engajada visa “evidenciar fatos específicos, pela compreensão 

de situações localizadas, buscando soluções e propondo alternativas”. Esse tipo de pesquisa 

no qual se insere esse trabalho, desenvolvido no âmbito dos Mestrados Profissionais, 

possibilitará, considerando os resultados, intervir na realidade investigada, contribuindo com 

ela e seus sujeitos. Nessa perspectiva, visando potencializar as ações afirmativas e de 

fortalecimento da identidade territorial quilombola dos moradores de Coqueiros, apresento 

como proposta de intervenção a produção de uma cartilha sobre/com a comunidade, a partir 

da realização de oficinas por meio de metodologia participativa de formação. Ressalto que 

essa proposta está aberta para ser dialogada com os participantes da pesquisa, pois entendo 

que é a comunidade quem deve decidir o que é mais importante fazer.  

É oportuno ressaltar que a proposta de construção da cartilha quilombola foi apresentada aos 

moradores no momento da apresentação do projeto de pesquisa que ocorreu no dia 12 de 

janeiro de 2017 na sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro. Na 

ocasião a proposta de intervenção e o produto foram aprovados pelos presentes que 

manifestaram desejo de colaborar com o estudo e seus desdobramentos. 
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O relato da moradora de 29 anos de idade em entrevista realizada no dia 10 de março de 2017, 

também expressa aprovação da construção da cartilha como instrumento de apresentação da 

comunidade quilombola de Coqueiros para os moradores, especialmente às novas gerações, 

potencializador de identificação quilombola, a partir do conhecimento e da valorização da 

história, da ancestralidade e da cultura do grupo étnico e do território vivido. 

 

Estou à disposição para ajudar na sua pesquisa e fico muito grata e feliz por ter gente 

como você que se interessa pela vida da minha comunidade (...) fiquei muito feliz 

quando você apresentou a sua proposta (...) porque eu assistir ao filme “Narradores 

de Javé” aonde aquele homem vai escrever a história da comunidade e aí eu fiquei 

pensando: _meu Deus! A história da minha comunidade também está precisando ser 

contada porque muita gente já faleceu e daqui a pouco vai ficar sem a história 

porque vêm os novos e não sabem o que aconteceu no passado. E aí eu adorei 

quando você apresentou sua proposta e com fé em Deus vai ser realizada com 

sucesso (...). Minha filha (de 8 anos) já estava me dizendo ontem chegando em casa 

(após entrevista coletiva): _mãe eu estou tão feliz porque eu vou conhecer a minha 

história, a história da minha comunidade! E eu quase choro quando ela falou: _ eu já 

vou ler e já vou ver a senhora participando da construção dessa cartilha. (Fala com 

empolgamento e emoção). (JOVENTINA, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

Contudo, como dito, a proposta está aberta para ser dialogada com os sujeitos considerando os 

resultados da pesquisa que serão apresentados à comunidade conforme cronograma de 

execução a seguir. 

A cartilha quilombola pretende se tornar um instrumento de apresentação da comunidade para 

os moradores (inclusive às gerações futuras) e os visitantes, por meio de discursos, imagens 

fotográficas, mapas e histórias. Poderá incluir: 1) História e geografia do quilombo; 2) 

Manifestações simbólico-culturais; 3) Identidade e território; 4) Direitos quilombolas, etc. É 

importante ressaltar que as temáticas serão tratadas teoricamente tendo como referência essa 

dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação e 

Diversidade. O objetivo principal é contribuir para potencializar os processos educativos de 

afirmação e de fortalecimento da identidade territorial quilombola.   

A seguir apresento os procedimentos metodológicos para construção da cartilha e o 

cronograma de execução (Quadro 4.). 

1. Realizar oficinas com membros da APPRC para a construção da cartilha, utilizando-se 

de uma metodologia participativa de formação, tendo como suporte a Proposta de 

Participação-Ação para a Construção do Conhecimento (MEDINA; SANTOS, 1999) e 

a Cartografia Social (ACSELRAD, 2008, 2010), a partir de algumas adaptações; 

2. Montar “boneco” da cartilha para revisão com os membros da APPRC; 
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3. Entregar “boneco” da cartilha a presidência da APPRC para que a instituição possa 

buscar financiamento para edição gráfica da cartilha e reprodução de exemplares; 

4. Apresentar a cartilha para a comunidade quilombola de Coqueiros; 

5. Acompanhar a aplicação da cartilha nos espaços educativos da comunidade. 

 

Quadro 4 - Cronograma de construção de Cartilha Quilombola 

Identificação da Etapa Início Término 

Apresentação dos resultados da pesquisa e da proposta de intervenção  10/2017 10/2017 

Oficina temática 1. História e geografia do quilombo 11/2017 11/2017 

Oficina temática 2. Manifestações simbólico-culturais 12/2017 12/2017 
Oficina temática 3. Identidade e território  02/2018 02/2018 
Oficina temática 4. Direitos quilombolas 03/2018 03/2018 
Montar “boneco” da cartilha  04/2018 05/2018 
Apresentar a cartilha para a comunidade e entregar “boneco” a presidência da APPRC 05/2018 05/2018 
Acompanhar a aplicação da cartilha nos espaços educativos da comunidade 08/2018 08/2019 

Fonte: SILVA, J. L. 2017. 

 

Segundo Medina e Santos (1999), a metodologia participativa de formação é uma proposta de 

“capacitação” que pretende dar respostas a alguns desafios da educação contemporânea, no 

âmbito da Educação Ambiental e nos processos de formação de formadores. Nesse contexto, a 

Proposta de Participação-Ação para a Construção do Conhecimento, conhecida como 

PROPACC, constitui-se numa metodologia matricial que conduz à aplicação, elaboração, 

análise, reconstrução, baseada numa dinâmica de construção coletiva, resultante de esforços e 

desdobramentos de capacitações realizadas pela Coordenação de Educação Ambiental do 

Ministério da Educação, nos anos de 1996 e 1997. Desenvolve-se através de doze matrizes 

inter-relacionadas entre si, que são construídas e reelaboradas pelos participantes, num 

processo de espiral de discussão crítica dos conhecimentos prévios dos educandos.  

Por meio do método PROPACC, será possível a construção coletiva de novos conhecimentos, 

a partir do diálogo entre saberes científico e popular. Paralelamente, possibilitará a formação 

das lideranças-educadoras, partindo da valorização das atividades em grupo, da interação e do 

diálogo. Entendo que a formação dessas lideranças é chave para potencializar os processos 

educativos da APPRC voltados para o fortalecimento da identidade quilombola.  

O Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil
12

, 

produziu 20 fascículos
13

, com o envolvimento de sindicatos, associações, movimentos, 

cooperativas que têm utilizado o mapeamento social como forma de afirmar direitos 

                                                             
12

 Que constitui o desdobramento do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, iniciado em 2005 e 

coordenado por Alfredo Wagner. 
13

Disponível em: http://novacartografiasocial.com/fasciculos/povos-e-comunidades-tradicionais-do-brasil/?cp=2. 

Acesso em: 21/06/2016. 

http://novacartografiasocial.com/fasciculos/povos-e-comunidades-tradicionais-do-brasil/?cp=2
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territoriais em diferentes contextos. (ACSELRAD, 2008, 2010). A cartografia social, não se 

resume ao mapa, enquanto representação espacial-imagética da comunidade, mas inclui uma 

descrição discursiva dos costumes, dos símbolos, das relações sociais, da ocupação do 

território, dos conflitos e das lutas e suas perspectivas. Trata-se de um documento descritivo 

da comunidade por meio de discurso, imagens fotográficas, mapas e histórias.  

O mapeamento participativo comunitário envolve diretamente os membros da comunidade no 

levantamento do uso da terra e de suas fronteiras. As tecnologias empregadas variam muito, 

com base em Acselrad (2008), destaco três modalidades de ferramentas e métodos 

participativos: 1. Mapas tridimensionais feitos à mão, tendo por base os contornos dos mapas 

oficiais ampliados numa escala de 1:15.000. Nesse modelo, os membros da comunidade local 

podem pintar áreas como vegetação, estradas, dados sobre uso da terra, lugares povoados e as 

fronteiras das terras reivindicadas. 2. A “cartografia efêmera” envolve os traços de mapas no 

chão e utilizam-se matérias-primas, tais como terra, gravetos e folhas para representar a 

paisagem física e cultural do território e 3. A “cartografia de esboço”, onde se desenha um 

mapa com base na observação ou memória. Esse modelo, não conta com medidas exatas, tais 

como escala consistente ou referências geográficas e, geralmente, envolve o desenho de 

símbolos em folhas grandes de papel para representar as características da paisagem. 

Em síntese, acredito que por meio da cartografia social, a comunidade quilombola de 

Coqueiros, marcada pela luta de demarcação e titulação de suas terras, ao retratar os mapas 

estará afirmando não só o delineamento de seu território, mas, também, seus modos de vida, 

marcando diferenças culturais e fortalecendo os signos identitários de pertencimento. Vê-se 

por isso que a produção de uma cartilha sobre/com a comunidade por meio de uma 

metodologia participativa de formação, poderá contribuir tanto para a formação das 

lideranças-educadoras a fim de potencializar os processos educativos não escolares 

desenvolvidos pela APPRC, quanto para o fortalecimento da identidade territorial quilombola.  
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3 A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES TERRITORIAIS QUILOMBOLAS 

 

Nesse capítulo, elucido as categorias teóricas quilombos, identidades e territórios a fim de 

compreender as identidades territoriais quilombolas. Para tanto, organizei o pensamento em 

duas seções: 1. “Histórias e geografias dos territórios quilombolas: do Brasil à Coqueiros” e 2. 

“Identidades territoriais para pensar os quilombos contemporâneos”. 

Na primeira seção, abordo a definição de quilombos, sua história e geografia, apresentando 

um mapeamento dos territórios quilombolas no Brasil, do âmbito nacional ao âmbito local, 

tomando como referência a comunidade quilombola de Coqueiros, localizada no município de 

Mirangaba, estado da Bahia. Na segunda seção, discuto o conceito de identidade, seus 

elementos constitutivos e formativos, direcionando para o entendimento da identidade 

territorial, a partir da vertente de território simbólico-cultural compreendido como produto e 

produtor de identidades sociais.  

Considero que o território é central na produção da identidade quilombola, tendo em vista que 

essas comunidades estabelecem relações com seus espaços de vida e reivindicam o 

reconhecimento de sua identidade e a titulação de suas terras, com base no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pelo Decreto n.º 

4887/2003. 

 

3.1 Histórias e geografias dos territórios quilombolas: do Brasil à Coqueiros 

 

O processo diaspórico, marcado pela chegada forçada dos africanos no Brasil, em meados do 

século XVI, implicou uma nova territorialidade (ANJOS, 2006). Estima-se que entre 3,5 

milhões e 4 milhões
14

 de africanos foram trazidos para serem escravizados no país, o que 

perdurou por mais de trezentos anos. Os povos africanos tinham a tradição de bons 

agricultores, ferreiros, construtores, mineradores e detentores das mais avançadas tecnologias 

do globo, um dos principais fatores que fizeram com que os povos europeus se voltassem para 

a África e a transformassem no maior reservatório de mão de obra escrava da história da 

humanidade. (ANJOS, 2006b). É oportuno ressaltar que os povos africanos não foram 

responsáveis apenas pelo povoamento do território brasileiro e pela mão de obra escrava, eles 

                                                             
14 Projeto África. Negros na História do Brasil: Cultura e Quilombos. Disponível em: 

http://www.dialetico.com/projeto_africa_2/projeto_africa_04.pdf. Acesso em: 10/07/2016. 

http://www.dialetico.com/projeto_africa_2/projeto_africa_04.pdf


43 
 

contribuíram para a formação sociocultural do território nacional, que ao longo desses séculos 

vem sendo ressignificada. 

É importante marcar que “onde houve escravidão houve resistência.” (REIS; GOMES, 1996, 

p.9) que ocorreram de diversas formas, desde suicídios até fugas individuais e coletivas que 

geralmente, davam origem à formação de quilombos, onde se agrupavam também os índios e 

os descendentes de europeus excluídos da sociedade. Nessa perspectiva, Reis e Gomes (1996, 

p.9) afirmam que “Os quilombos são formas de resistência que se construíram como respostas 

ao processo escravista.”. Em consonância, Miranda (2006) explica que essas formas de 

resistência traduziam renuncia à escravidão e a luta por liberdade. 

 
Os crimes, juntamente com as fugas, as rebeliões, a formação de quilombos e os 

suicídios traduziam, simultaneamente, repúdio à escravidão e busca incessante da 

liberdade. (...), a resistência escrava visava acima de tudo à destruição do regime ou, 

nos limites de ação individual, à negação da própria condição. Essa era a luta 

empreendida pelo escravo e seu sonho – tornar-se livre e viver perto dos seus. 

Muitos também alimentavam o sonho de retornar à sua terra. (MIRANDA, 2006, 

p.52). 

 

Contudo, várias pesquisas vêm apontando que a formação histórica dos quilombos está 

relacionada também com doações de terras por antigos proprietários aos ex-escravizados; 

ocupação de fazendas falidas e/ou abandonadas; compras de propriedades por escravizados 

alforriados; pagamento por prestações de serviços em guerras oficiais; terrenos de ordem 

religiosa deixadas para ex-escravizados; ocupações de terras sob o controle da Marinha do 

Brasil e extensões de terrenos da união não devidamente cadastrados. Há também as terras de 

santos, oriundas de doações de terras para santos ou do recebimento de terras em troca de 

serviços religiosos. (ANJOS, 2006; CARRIL, 2006). De modo geral, os quilombos formados 

durante a escravidão e após a abolição da escravatura se caracterizavam como sítios 

geográficos estratégicos, situados no interior do país ou próximos ao território urbano, 

dotados de áreas férteis apropriados para o cultivo, para a caça e a pesca, a terra era sagrada e 

constituía uma propriedade comunitária, que favoreceu a resistência física, cultural e 

territorial do grupo. (ANJOS, 2006; CAMPOS, 2005).  

O termo quilombo tem origem na língua Banto e se refere a habitação, acampamento, floresta 

e guerreiros. Na região central da Bacia do Congo significa “lugar para estar com Deus”. 

(ANJOS, 2006). No Brasil-Colônia, por conta da instabilidade que provocavam as fugas dos 

escravizados, a denominação foi entendida pelo Rei de Portugal, em 1971, como toda 

habitação que passem de cinco, ainda que não houvesse ranchos levantados nem pilões. Essa 
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definição tornou jurídica a questão das fugas dos escravizados, colocando-os a margem da 

sociedade e penalizando-os, o que levou o surgimento de termos alternativos como terras de 

herança, terras de santo, terras de índio, em defesa de identificações negativas.  

Com a abolição da escravatura em 1888, imaginava-se que os quilombos desapareceriam. 

Constata-se um silêncio e uma invisibilidade sobre os quilombos nos textos constitucionais. 

Somente cem anos depois, por ocasião da elaboração de uma nova Constituição para o Brasil 

com a participação dos movimentos sociais organizados, entre eles, o movimento negro, é 

quando os quilombos aparecem na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

como sobrevivência, “remanescente” por meio do artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) que resolve: “Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo 

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (BRASIL, 1988).  

Nesses termos, para Almeida (2002), o Estado brasileiro reconhece o que restou, isto é, 

“aceita-se o que já foi”. Para o antropólogo, invés de “remanescentes”, as comunidades 

quilombolas são grupos étnicos de resistência que reivindicam o direito à diferença cultural e 

à reprodução de suas práticas econômicas e sociais, bem como o respeito pelos seus saberes 

tradicionais.  

 
Julgo que, ao contrário, se deveria trabalhar com o conceito de quilombo 

considerando o que ele é no presente. Em outras palavras, tem que haver um 

deslocamento. Não é discutir o que foi, e sim discutir o que é e como essa autonomia 

foi sendo construída historicamente. (ALMEIDA, 2002, p.53). 

 

Nessa perspectiva, a interpretação pelos constituintes do conceito quilombo como 

comunidades que se originaram de escravizados fugidos tornou o artigo 68 do ADCT 

limitador visto que não atenderia a maioria das comunidades negras que em sua maior parte 

apresentam irregularidades fundiárias. Nessa direção, optou-se pela ressignificação do termo 

quilombo transformando em sinônimo de comunidade negra contemporânea, conforme 

explicado por Fiabani (2015).  

 
Antropólogos, historiadores, sociológicos, profissionais do direito, militantes do 

movimento negro e outros foram convocados, sobretudo pelo Ministério Público 

para atuar no processo de identificação das comunidades, iniciaram discussões que 

alterou profundamente o significado histórico do quilombo – comunidade autônoma 

livre formada por trabalhadores escravos fugidos durante o período escravista -

transformando em sinônimo de comunidade negra contemporânea. (FIABANI, 

2015, p. 21). 
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Esse enfrentamento durou até o ano de 2003 com o Decreto n.º 4887/2003 que regulamentou 

o procedimento para “identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos” que ampliou o sentido 

original do artigo 68 do ADCT permitindo a expansão de sua abrangência com a aceitação do 

princípio da autoatribuição que permite as comunidades se enquadrem a Lei através da 

autodenominação com base em sua ancestralidade negra, trajetórias próprias e relações 

territoriais singulares. E mais recentemente, no ano de 2004, por meio do Decreto Federal nº 

5052/2004, os quilombolas foram considerados “povos tribais” para fins de aplicação dos 

direitos estabelecidos na Convenção nº169 da Organização Internacional do Trabalho, 

ocorrida em Genebra em 1989, tendo em vista também a autodeterminação dessas 

comunidades em função de sua identidade étnica, seus costumes e sua cultura, sua história 

secular e a relação que guardam com os territórios que ocupam. 

Nesse contexto, a Fundação Cultural Palmares
15

 (FCP) e o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), órgãos federais competentes na implementação das políticas 

públicas quilombolas incluindo o reconhecimento e a titulação dessas comunidades, definem 

o termo quilombo como uma categoria jurídica usada pelo Estado brasileiro, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, visando assegurar a propriedade definitiva às 

comunidades negras com trajetória histórica própria e ancestralidade negra relacionada com o 

período escravocrata. Para usar as expressões do Decreto nº4887/2003
16

, Art. 2º: 

 
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, (...), os grupos 

étnicos-raciais, segundo critérios de auto-atribuição com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 2003). 

 

A Associação Brasileira de Antropologia teve papel importante na construção da noção de 

autoatribuição posta pelo Decreto 4487/2003 quando em 1994 estabeleceu alguns parâmetros 

para a atuação dos antropólogos, considerando a necessidade de incorporar o ponto de vista 

dos grupos sociais que aspiram à vigência do direito atribuído pela Constituição Federal 

Brasileira. Segundo Eliana O´dwyer (2002), de acordo com este documento o termo quilombo 

                                                             
15

 Primeira instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira, fundada 

pelo Governo Federal através da Lei nº7. 668/1988. Tem como funções, formalizar a existência das comunidades 

quilombolas, assessorá-las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à 

cidadania. Também é referência na promoção, fomento e preservação das manifestações culturais negras e no 

apoio e difusão da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da História da África e Afro-Brasileira nas 

escolas. 
16

 Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o Art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. 
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tem assumido novos significados e seu conteúdo histórico vem sendo “ressemantizado” para 

designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do 

Brasil.  

Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a resíduos ou 

resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. 

Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente 

homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de 

movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que 

desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de 

seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. 

(O´DWYER, 2002, p.18). 

 

Do ponto de vista, tanto da certificação de reconhecimento quando da titulação do território 

quilombola há uma ênfase no direito de autoatribuição da comunidade. Nessa perspectiva, 

interessa saber: Como os próprios agentes se definem e representam suas práticas e relações 

sociais? Como vem sendo construída e afirmada à identidade coletiva? O importante, pois, 

não é como as agências, a Organização Não Governamental (ONG), um partido político, o 

outro define, e sim, como os próprios sujeitos se autorepresentam e quais os critérios políticos 

organizativos que orientam suas mobilizações e forjam a coesão em torno de certa identidade. 

(O´DWYER, 2002). 

Neste trabalho, assumo a categoria quilombos numa perspectiva política, compreendendo-o 

como território simbólico-material de resistência física e cultural dos descendentes e das 

heranças africanas existentes no Brasil e os quilombolas como grupos étnicos de direitos 

culturais e territoriais, assegurados pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo 

Decreto n.º 4887/2003, segundo critérios de autoatribuição com base em sua ancestralidade 

negra e trajetórias próprias no território ocupado. 

Anjos
17

 (2006) define os quilombos contemporâneos como “territórios étnicos de resgate e 

manutenção das heranças africanas sobreviventes no país.” (ANJOS, 2006a, p. 19). 

Entendendo o território étnico como um espaço construído, a partir das referências de 

identidade e pertencimento territorial e sua população, geralmente, possui uma origem 

comum. Carril (2006) e Miranda (2006) comungam com Anjos (2006) da ideia de quilombos 

enquanto símbolo de luta e de resistência cultural dos africanos e de seus descendentes no 

país, em oposição à escravidão vigente no Brasil colônia. O quilombo está associado, assim, à 

ideia de resistência do território étnico onde seus habitantes através de organizações sociais 

                                                             
17

 Professor da Universidade de Brasília, renomado nas discussões sobre cartografia étnica e territorialidade 

quilombola. 
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próprias, reproduzem no espaço geográfico de condições adversas, ao longo do tempo, seus 

modos de vida. 

Várias pesquisas sobre os territórios quilombolas no Brasil apontam para a manutenção de 

práticas e saberes ancestrais que foram sendo transmitidos, ao longo dos séculos, através das 

memórias e das práticas tradicionais, materializadas no território e no modo de vida da 

população. 

 
Essas comunidades mantêm tradições e tecnologias que seus antepassados 

trouxeram da África, como a agricultura, a medicina, a religião, (...), o artesanato, e 

a fabricação de utensílios de cerâmica e palha, a linguagem que sobreviveu pelo uso 

de dialetos no cotidiano das famílias, a relação sagrada com a terra, à importância da 

vida comunitária. (ANJOS, 2006a, p.67). 

 

O território salta como elemento central no processo identitário desse grupo étnico, já que a 

“terra que ocupam possui um forte significado simbólico, à medida que se torna o espaço 

geográfico necessário para a continuidade e a reprodução do modo de vida quilombola” 

(ANJOS, 2006, p. 9). Nessa direção, o Decreto 4.887/2003, Art. 2º, estabelece que os 

territórios quilombolas são espaços usados para a garantia da reprodução física, social, 

econômica e cultural da comunidade partindo do pressuposto que “um território se constitui, a 

partir de uma porção específica de terra acrescida da configuração sociológica e histórica que 

os membros da comunidade construíram ao longo do tempo, em sua vivência sobre a 

mesma.”.
18

 Sendo assim, a questão primordial da luta quilombola pela terra, não se refere a 

possuir, mas, pertencer a um território.  

Nesse contexto, pesquisas anteriores (MIRANDA, 2006; SILVA; NASCIMENTO, 2010) 

apontam a Constituição Federal, através do processo de reconhecimento e titulação dos 

territórios quilombolas como uma política de identidade com potencial para forjar a 

construção, a afirmação e o fortalecimento da identidade territorial quilombola no Brasil.  

Na atualidade, mais de três mil comunidades quilombolas
19

 estão presentes em todas as 

unidades políticas administrativas do Brasil, com exceção de Roraima, Acre e Distrito 

Federal, com destaque para os estados da Bahia, Maranhão, Pará, Minas Gerais e 

Pernambuco, conforme Figura 1.  

 

                                                             
18

 INCRA. Regularização de Território Quilombola. Perguntas e Respostas. s/d, p.7. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-perguntasrespostas-a4.pdf. Acesso em: 09/07/2016.  
19

 FCP. Quadro geral de comunidades remanescentes de quilombos (CRQS). Disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/file/2017/09/quadro-geral-09-2017.pdf. Acesso em: 04/09/2017. 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-perguntasrespostas-a4.pdf
http://www.palmares.gov.br/file/2017/09/quadro-geral-09-2017.pdf
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Figura 1 - Comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares no Brasil, 2016. 

Fonte: Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em: 

09/07/2016. 

 

Segundo dados da Fundação Cultural Palmares (FCP) e do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), conforme consta na Tabela 1 das mais três mil comunidades 

quilombolas presentes no país, pouco mais de duas mil e quinhentas foram certificadas
20

 pela 

FCP. A situação é agravada quando desse total, somente duzentas e vinte comunidades 

tiveram os títulos de suas terras emitidas, enquanto que mil e quinhentas e trinta e seis 

aguardam junto ao INCRA a delimitação e titulação de seus territórios.  

 

Tabela 1 - Dados de certificação e titulação territorial das comunidades quilombolas no Brasil, 2017 

Nº Comunidades 

quilombolas  

Comunidades  

certificadas  

Processos de titulação  

em aberto  

Títulos emitidos 

3.010 Mais de 2.526 1.536 220 

Fonte: Fundação Cultural Palmares e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs e 

http://www.incra.gov.br/quilombola. Acesso 04/09/2017. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2017.         

 

Apesar dos avanços na Legislação Federal e do número significativo de comunidades 

quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, é possível constatar, de uma forma 

                                                             
20

 O documento reconhece os direitos das comunidades e dá acesso aos programas sociais do Governo Federal, 

através do Programa Brasil Quilombola, difundido em 2004. 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs
http://www.incra.gov.br/quilombola


49 
 

quase que estrutural, que a situação das comunidades quilombolas no Brasil tem recebido 

tratamento fragmentário, o que compromete o direcionamento de uma política eficaz para o 

equacionamento dos seus problemas fundamentais, seja o seu reconhecimento social, seja a 

titulação dos territórios ocupados. (ANJOS, 2006). Nessa perspectiva, concordo com Campos 

(2005, p. 31), se “no passado, a resistência era constituída em torno do não aprisionamento 

dos negros (...), ao longo do século XX a resistência aconteceu em torno da permanência nos 

locais „escolhidos‟ para moradia.”. E se cabe acrescentar, continua se arrastando por mais de 

uma década do século XXI. 

Diante desse cenário da presença de comunidades quilombolas no Brasil, a região do 

Semiárido Brasileiro
21

 ganha destaque pela elevada concentração de registros, com 

representatividade superior a 50% em âmbito nacional. Conforme Tabela 2 a região conta 

com 1.510 comunidades que se auto reconhecem quilombolas, sendo que desse quantitativo 

apenas 1.295 foram certificadas. Cabe destacar que entre os cinco estados brasileiros com 

maior concentração de registros, três deles integram a região do Semiárido, a saber: Bahia, 

Minas Gerais e Pernambuco. A Bahia, principalmente, ocupa a primeira posição no ranking 

brasileiro dos estados com maior concentração de registros. São 619 comunidades 

quilombolas certificadas de um total de 743 comunidades com processo em andamento
22

. 

 

Tabela 2 - Comunidades Remanescentes de Quilombos no Semiárido Brasileiro
23

 

Estados CRQ´s (Certidões) CRQ´s (Comunidades) 

Alagoas 67 68 

Bahia 619 743 

Ceará 48 49 

Minas Gerais 247 313 

Paraíba 36 38 

Pernambuco 141 153 

Piauí 83 88 

Rio Grande do Norte 23 23 

Sergipe 31 35 

Total 1.295 1.510 

Fonte: Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf. Acesso em: 04/09/2017. Adaptado por SILVA, Jesiâne 

Lopes, 2017. 

 

                                                             
21

 Com extensão territorial atualizada de 982.563,3 km², sendo que a Região Nordeste concentra 89,5% dessa 

área, abrangendo a maioria dos estados nordestinos, com a exceção do Maranhão, e o Estado de Minas Gerais, 

situado na Região Sudeste, possui os 10,5% restantes. (IBGE, 2016). 
22

 Quadro Geral de Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs), atualizado em 20/05/2016. Disponível 

em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf. 
23

 Para produção do quadro utilizou-se dados da Fundação Cultural Palmares por estados, não houve uma 

correção geográfica quanto aos limites dos municípios que integram a região do Semiárido Brasileiro. 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf
http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/QUADRO-RESUMO.pdf
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Nesse panorama, a comunidade quilombola de Coqueiros, recorte espacial dessa pesquisa, 

localizada no município de Mirangaba, estado da Bahia, na região do Semiárido Brasileiro, 

ganha evidência por sua localização geográfica. Ademais, considerando o novo projeto de 

regionalização e desenvolvimento territorial da Bahia, em vigor desde 2006, o município de 

Mirangaba está inscrito no Território de Identidade do Piemonte da Diamantina (Figura 2), 

que reúne vinte e cinco comunidades quilombolas certificadas, sendo dez situadas no 

município mirangabense, conforme dados da FCP (2017) organizados na Tabela 3. 

 
  Figura 2 - Mapa de Localização do Território de Identidade do Piemonte da Diamantina 

       
Fonte: Gabriel Carneiro Reis apud JESUS, F. N. 2013. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2016. 

 

 
Tabela 3 – Comunidades quilombolas do Território de Identidade do Piemonte da Diamantina, 2016. 

MUNICÍPIOS QUANTIDADE DE CRQ’S 

Caém 4 

Jacobina 7 

Miguel Calmon 3 

Mirangaba 10 

Ourolândia 0 

Saúde 1 

Umburanas 0 

TOTAL DE CRQS 25 

Fonte: Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-

de-quilombos-crqs. Acesso em: 04/09/2017. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2017. 

 

O Território de Identidade do Piemonte da Diamantina apresenta uma configuração 

expressiva de quilombos. Segundo Miranda (2009) e Jesus (2013) a produção mineral na Vila 

http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs
http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs
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de Santo Antônio de Jacobina
24

, atual cidade de Jacobina, acentuada no século XVIII com a 

descoberta do ouro, provocou uma intensa mobilização populacional, inclusive de negros 

fugidos, oriundos principalmente da Comarca de Cachoeira, como sugerem documentos dos 

séculos XVIII e XIX analisados por Miranda (2009). Nessa perspectiva, a presença da 

colonização portuguesa no sertão baiano ligada ao deslocamento de um contingente de negros 

contribuiu para a configuração atual dos quilombos presentes no Território de Identidade do 

Piemonte da Diamantina onde se localiza a comunidade quilombola de Coqueiros.  

Com essa configuração, o município de Mirangaba tornou-se um “espaço escolhido” para 

construção de territórios quilombolas. Atualmente, conta com uma rede de dez comunidades 

certificadas pela Fundação Cultural Palmares (FCP)
25

: Coqueiros, Jatobá, Palmeira, Santa 

Cruz, Solidade, Dionísia, Olhos D‟Água, Nuguaçu, Ponto Alegre e Almeida (Quadro 5). 

Ressalto que a comunidade quilombola de Coqueiros ganha destaque na formação dessa rede 

de territórios quilombolas (Figura 3), pois tendo sido a primeira comunidade no município a 

reivindicar e lograr a certificação quilombola, a partir de então vem mobilizando as 

comunidades negras rurais circunvizinhas para lutar pelo reconhecimento e pela titulação de 

seus territórios e de suas territorialidades.  

 

Quadro 5 - Comunidades Remanescentes de Quilombos certificadas no município de Mirangaba - Bahia, 2016. 

DENOMINAÇÃO 

DA 

COMUNIDADE 

Nº PROCESSO NA 

FCP 

DATA DA 

ABERTURA DO 

PROCESSO 

ETAPA ATUAL 

DO PROCESSO 

FCP 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

DO D.O.U. 

Coqueiros 01420.001220/2006-76 30/05/2006 Certificada 07/06/2006 

Jatobá 01420.001674/2006-47 10/07/2006 Certificada 28/07/2006 

Palmeira 01420.001671/2006-11 10/07/2006 Certificada 28/07/2006 

Santa Cruz 01420.001673/2006-01 10/07/2006 Certificada 28/07/2006 

Solidade 01420.001718/2006-30 17/07/2006 Certificada 28/07/2006 

Dionísia 01420.000581/2010-81 19/03/2010 Certificada 11/05/2011 

Olhos D‟Água 01420.000581/2010-81 19/03/2010 Certificada 11/05/2011 

Nuguaçu 01420.011971/2011-68 31/08/2011 Certificada 01/12/2011 

Ponto Alegre 01420.014331/2012-91 07/11/2012 Certificada Não identificada 

Almeida 01420.005730/2014-22 14/05/2014 Certificada Não identificada 

Fonte: Fundação Cultural Palmares. Disponível em: http://www.palmares.gov.br. Acesso em: 09/07/2016. 

Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2016. 

 
 

 

                                                             
24 Situada na região da Província da Bahia conhecida como Jacobinas ou Comarca Sul, como era conhecida no século XVIII, 
constituía uma das mais importantes e extensas regiões da Província da Bahia. Segundo o Mapa das Freguesias do 

Arcebispado da Bahia, de 1775, a referida comarca abrangia 10 freguesias, que iam desde Santo Antônio da Vila de Jacobina 

(atual cidade de Jacobina), atravessando a parte norte, nordeste, o Vale do Rio São Francisco, seguindo até o sudoeste do 

atual Estado da Bahia, formando um território muito extenso, que atraia pessoas de diferentes lugares, tropeiros e 
aventureiros à procura do ouro e de pedras preciosas. (MIRANDA, 2009, p. 166). 
25

 A comunidade de Sambaíba, situada no município de Mirangaba, se encontra com processo aberto desde final 

do ano de 2013 em decorrência de pendências de documentação, segundo a FCP. 

http://www.palmares.gov.br/
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Figura 3 - Rede territorial dos quilombos no município de Mirangaba – BA. 

 
Fonte: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro apud JESUS, F. N., 2013. p. 29. Adaptado por 

SILVA, Jesiâne Lopes, 2017. 

 

 

Coqueiros localiza-se a sudeste da sede de Mirangaba (Figura 4). Mirangaba está inscrito no 

Território de Identidade do Piemonte da Diamantina no Estado da Bahia, Brasil, 

especificamente, nas coordenadas geográficas: 10°57‟14‟‟ Sul e 40°34‟33‟‟ Oeste. 

 
  Figura 4 – Mapa de Localização da comunidade quilombola de Coqueiros no município de Mirangaba – BA. 

 
  Fonte: Fábio Nunes de Jesus e Gabriel Carneiro Reis, 2013 apud JESUS, F. N., 2003, p.12. 

 

A comunidade quilombola de Coqueiros foi reconhecida como “remanescente de quilombos” 

pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2006 (ANEXO B), em consonância com o artigo 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No entanto, a titulação do território 
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de competência do INCRA instituída pelo Decreto nº 4.887, de 2003, continua com processo 

aberto desde o ano de 2008, conforme dados apresentados no Quadro 6. O que constata o 

tratamento fragmentário recebido pelas comunidades quilombolas no Brasil. 

 
Quadro 6 - Dados de certificação e titulação territorial da comunidade quilombola de Coqueiros-BA, 2016. 

UF Município Cód. 

Município 

Comunidade Processo (FCP) Etapa 

atual 

(FCP) 

Data 

D.O.U 

(FCP) 

Processo (INCRA) 

BA Mirangaba 2921401 Coqueiros 01420.001220/2006-

76 

Certificada 07/06/2006 54160.004662/2008-

19 

Fonte: Fundação Cultural Palmares e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. . Disponível em: 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 e http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas. Acesso em 

05/04/2016. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2016. 

 

Coqueiros, assim, está numa rede de territórios quilombolas com grande relevância para a 

compreensão da formação dos quilombos, da cultura e de organizações sociais próprias, bem 

como, das conquistas e dos entraves das comunidades quilombolas no Brasil de hoje, 

sobretudo, a partir da política pública de reconhecimento e titulação dos territórios 

quilombolas no país que tem contribuído para forjar um projeto de identidade quilombola que 

valoriza a autoatribuição do grupo por meio da memória, da história, da cultura, criando 

processos de identificação e pertencimento aos atributos físicos e simbólico-culturais do 

território, como forma de ressignificar suas territorialidades. Nessa direção, a luta do povo 

negro pela demarcação e titulação de suas terras, coloca o território como elemento válido e 

necessário a produção da identidade quilombola. 

A segunda seção desse texto aborda sobre o conceito de identidade, seus elementos 

constitutivos e formativos, direcionando para o entendimento da identidade territorial. É 

importante marcar que trato aqui de uma identidade coletiva e não individual. 

 

3.2 Identidades territoriais para pensar os quilombos contemporâneos 

 

A identidade é um processo de identificação, que está sendo construída e reconstruída 

constantemente. Fala-se em identidades múltiplas que não são nunca plenas, mas sempre 

abertas, inconclusas e contraditórias, uma “celebração móvel” (HALL, 2011). Identificar-se é 

uma criação social estritamente relacional, marcada pela diferença e pelas relações de poder. 

São sistemas simbólicos e sociais construídos, a partir de referenciais imateriais e materiais. 

Quando o território é tido como referencial central e definidor do grupo, fala-se então em 

identidade territorial. É o caso da identidade quilombola, abordada nesse trabalho. 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas
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A compreensão da identidade como algo em construção é defendida por Hall (2011); Castells 

(2006); Haesbaert (1999; 2005) entre outros autores. Eles comungam da ideia de que a 

identidade não é algo inato, mas algo que está sendo formado ao longo da vida e permanece 

sempre incompleto. As identidades estão constantemente em processo de ressignificação, são 

sempre múltiplas e/ou estão abertas a múltiplas reconstruções. É assim uma produção social, 

“uma invenção” que se constrói ao longo de discursos, práticas, posições que podem se 

atravessar ou ser contrárias (BAUMAN, 2005). Para Hall (2011b), as identidades são “pontos 

de apego temporário” às posições de sujeito que as práticas discursivas constroem para nós. 

São representações, construídas sempre ao longo de uma falta a partir do outro. Daí 

recomenda-se falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. 

A identidade é relacional, para existir depende de outra identidade, ou seja, depende da 

diferença. A identidade e a diferença são relações sociais e culturais, definidas através de 

relações de poder e estão estreitamente ligadas a sistemas de significação. Desse modo, como 

esclarece Woodward (2011, p.40.), “As identidades são fabricadas por meio da marcação da 

diferença. Essa marcação (...) ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação 

quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da 

diferença: a identidade depende da diferença.”. Identificar-se implica assim uma 

diferenciação. É no embate com o outro, marcada por relações de poder em incluir/excluir, 

demarcar fronteiras, classificar, normalizar, que buscamos nossa afirmação pelo 

reconhecimento daquilo que nos distingue. A produção de identidades é, portanto, um ato de 

poder. (LACLAU, 1990 apud HALL, 2011b, p. 110).  

Para Haesbaert (1999; 2005), a construção da identidade é tanto simbólica quanto social, 

partindo do pressuposto que as identidades sociais por serem simbólicas precisam ancorar-se 

em referentes materiais. Nesse caso, quando o referente simbólico central para a construção 

desta identidade parte ou transpassa o território, esta pode ser definida como uma identidade 

territorial. 

 
Toda identidade territorial é obviamente uma identidade social que toma o território 

como seu referencial central e definidor do grupo. Na verdade, toda relação social, 

toda identidade cultural é espacial, na medida que se realiza no/através do espaço, 

mas nem toda identidade é territorial, essa última só se efetiva quando um referente 

espacial se torna elemento central para a identificação e apropriação cultural e 

política dos grupos sociais. (HAESBAERT, 1999, p.172). 

 

Assim, as identidades territoriais são o resultado de uma apropriação simbólica do espaço, 

onde a identidade social e cultural dá sentido ao território e delineia a territorialidade, 
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reciprocamente. Nas palavras de Haesbaert (1999, p.186) “O território é produto e produtor de 

identidade, não refere-se apenas um ter mas também o ser de cada grupo social.”. 

De modo geral, as identificações simbólicas e sociais são constituídas por meio de 

significados e sentimentos que se organizam em sistemas de símbolos, a exemplo da 

linguagem e da cultura, bem como, da apropriação simbólica de referenciais geo-históricos, 

como o território e suas histórias particulares. Esses sentidos, geralmente, são produzidos 

através de narrativas, de memórias e de imagens estabelecidas. Edwuard Said, citado por Hall 

(2011), explica que todas as identidades têm suas “identidades imaginárias”, isto é, suas 

geografias e histórias, manifestadas na paisagem, no “senso de lugar” e em suas “tradições 

inventadas”, produzidas através de mitos fundadores, narrativas e eventos históricos. 

Identificar-se como membro de um grupo, sociedade, é uma exigência da própria condição 

humana, é por meio dos significados produzidos que damos sentidos à nossa própria 

existência. Hall, fazendo referência a Ernest Gellner, acredita que “Sem um sentimento de 

identificação social o sujeito moderno experimentaria um profundo sentimento de perda 

subjetiva.” (HALL, 2011a, p.48). 

Diante do “deslocamento” das identidades culturais como efeito dos processos de 

globalização, as identidades locais estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. Ao 

lado da tendência a homogeneização global há também um êxtase com a diferença. Assim, ao 

contrário de simplesmente destruir as identidades nacionais, é mais provável que a 

globalização preste para produzir, simultaneamente, novas identificações globais e novas 

identificações locais. (HALL, 2011). Desse modo, esse deslocamento das identidades, tem 

características positivas, visto que ao mesmo tempo, desarticula as identidades estáveis e abre 

possibilidades de criação de novas identidades. Nesse contexto, a etnia produz novas formas 

de identificação que se constroem como trincheiras de resistência coletiva diante da opressão 

sofrida. 

Castells (2006) apresenta três formas e origens de construção de identidades: identidade 

legitimadora, identidade de resistência e identidade de projeto. 

 
 Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade 

no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 

sociais, tema este que está no cerne da teoria de autoridade e dominação de 

Sennett, e se aplica a diversas teorias do nacionalismo.    

 Identidade de resistência: criada por atores que se encontram em 

posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 

dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou 
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mesmo opostos a estes últimos, conforme propõe Calhoun ao explicar o 

surgimento da política de identidade. 

 Identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo 

de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de 

redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de 

toda a estrutura social. Esse é o caso, por exemplo, do feminismo que abandona 

as trincheiras de resistência da identidade e dos direitos da mulher para fazer 

frente ao patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, a toda a estrutura de 

produção, reprodução, sexualidade e personalidade sobre a qual as sociedades 

historicamente se estabeleceram. (CASTELLS, 2006, p. 24) . 

 

Segundo o autor, é possível que essas identidades que começam como resistências acabem 

resultando em projetos, ou mesmo tornem-se dominantes na sociedade, transformando-se em 

identidades legitimadoras. Esta sequência ilustra que nenhuma identidade pode constituir uma 

essência e tampouco se encerra.  

Nos dias atuais, a identidade de resistência se apresenta como uma das formas de construção 

identitária mais importantes, sobretudo, em tempos de valorização de políticas de identidade. 

Woodward (2011), explica que a política de identidade enquanto processo de identificação se 

dá por duas vias, seja pelo apelo às identidades hegemônicas, seja pela resistência dos 

movimentos sociais ao colocar em jogo as identidades que não têm sido reconhecidas, 

mantidas fora da história ou às margens da sociedade. É sob esta última perspectiva que se 

inscreve a política de identidade quilombola no Brasil e na comunidade de Coqueiros, em 

particular.  

É por meio de materiais produzidos pela história, geografia, biologia, instituições, aparatos de 

poder que os sujeitos forjam suas identidades, valendo-se, principalmente, da narrativa, da 

linguagem e da cultura. Nos grupos tradicionais, tais quais os quilombos, é através da 

comunicação de uma memória compartilhada que o grupo social afirma-se, e, também, pela 

qual a cultura é transferida de uma geração a outra. É pela cultura que os atores sociais 

constroem um modo de vida particular e se enraízam no território, sendo este último, 

provavelmente, um dos mais eficazes de todos os construtores de identificação quilombola, 

visto que suas reivindicações têm causas e consequências materiais, sobretudo, territoriais. 

Partindo da importância que a categoria território agrega a este trabalho e diante da polissemia 

existente em torno do conceito, abro parênteses para esclarecer sobre a vertente de território 

simbólico-cultural que elegi, a fim de compreender como se torna produto e produtor de 

identidades sociais e territoriais quilombolas.  

O território é uma dimensão do espaço construído pelos indivíduos através de relações de 

poder, como forma de apropriação, tanto físico quanto afetiva do espaço onde vivem.  Nessa 

perspectiva, fala-se que o território produz identidades sociais e ao mesmo tempo é produzido 
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por ela. Esse tipo de identidade social que tem o território como referencial é o que chamamos 

de identidade territorial.  

Epistemologicamente, o conceito de território pode ser definido a partir de diferentes pontos 

de vista. A Ciência Política valoriza a perspectiva ligada as relações de poder, principalmente 

em relação aos Estados; enquanto que a Antropologia tende a valorizar aspectos ligados à 

cultura e ao simbolismo dos povos; a Biologia, por sua vez, enfatiza os aspectos naturais para 

defini-lo; a Psicologia o utiliza numa dimensão subjetiva da construção da identidade de um 

indivíduo. A polissemia em torno da concepção de território adentra também no campo da 

Geografia, sendo sintetizada por Haesbaert em três vertentes: Política ou jurídico-política; 

Cultural ou simbólico-cultural e Econômica. 

 
Política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política (relativa 

também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a mais difundida, 

onde o território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se 

exerce um determinado poder, na maioria das vezes – mas não exclusivamente – 

relacionado ao poder político do Estado. 

Cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão 

simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido.   

Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a dimensão 

espacial das relações econômicas, o território como fontes de recursos e/ou 

incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como 

produto da divisão „territorial‟ do trabalho, por exemplo. (HAESBAERT, 2005) 

 

Nessa perspectiva, o território é visto como um espaço delimitado e controlado por um poder 

político, mas também como produto da apropriação simbólica de um grupo em relação ao seu 

espaço vivido e, ainda, como fontes de recursos. Contudo, estudos revelam que 

tradicionalmente, a concepção de território sempre esteve mais próxima das ideias de 

controle, domínio e apropriação (políticos e/ou simbólicos) do que da ideia de uso ou de 

função econômica.  

Elegi como vertente, o território simbólico-cultural, por julgarmos, epistemologicamente, 

mais apropriada para este trabalho. Com base em Haesbaert (1999; 2005; 2006) e Carvalho 

(2012), entendemos o território como um espaço multidimensional que envolve ao mesmo 

tempo uma dimensão política e uma dimensão simbólico-cultural, onde se estabelecem tanto 

relações políticas de controle quanto relações identitárias.  

O território (...) envolve ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, cultural, 

através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais como forma de 

„controle simbólico‟ sobre o espaço onde vivem (...) e uma dimensão mais concreta 

de caráter político-disciplinar (...): a apropriação e ordenação do espaço como forma 

de domínio e disciplinarização dos indivíduos. (HAESBAERT, 1997, p. 42).  
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Em linhas gerais, pode-se dizer que não há território sem algum tipo de valoração afetiva por 

seus habitantes, ele se apresenta “como fruto de uma apropriação simbólica, especialmente 

através das identidades territoriais, ou seja, da identificação que determinados grupos sociais 

desenvolvem com seus „espaços vividos‟.” (HAESBAERT, 2006, p. 120). Sendo produzido 

por meio das práticas sociais e culturais. Ao mesmo tempo, o território é produtor de 

significados e relações simbólicas que produz o sentido de pertencimento ou estranhamento e 

o fortalecimento da territorialidade. Torna-se, um “geossímbolo”, para usar a expressão de 

Bonnemaison (2002), carregado de cultura e de símbolos de afetividade.  

Para Carvalho (2012), a valorização dos atributos físicos e simbólico-culturais do território 

são formas de ressignificar a territorialidade. Em seu livro, “Natureza, Território e 

Convivência: Novas Territorialidades no Semiárido Brasileiro”: 

 

Compreende-se que as novas falas e imagens, promovidas pelas novas 

institucionalidades geram a transição paradigmática de sentido da natureza pelo viés 

da subjetivação em torno da concepção simbólico-cultural de território Semiárido. 

Ao atuarem no campo da significação cultural e criarem estratégias de subjetivação, 

por meio de documentos, de compromissos institucionais, da circulação de imagens 

e dizeres positivos aos atributos do território, fortalece-se o sentimento de 

pertencimento ao território enviesado pela cultura. (CARVALHO, 2012, p. 150). 

 

A autora elucida que a possibilidade de criar comunidades de identidade está em emergir 

delas projetos de autonomia e pertencimento, a partir de um processo de mobilização social 

marcado por interesses em comum. Ressalto que esta compreensão é aplicada para pensar o 

Semiárido, território no qual está inserida a comunidade de análise desse trabalho, a 

comunidade quilombola de Coqueiros.  

Portanto, as identidades territoriais quilombolas são construídas e reconstruídas 

incessantemente através do/no território. Tornando-se o território, provavelmente, um dos 

elementos mais eficaz de todos os construtores de identidade, tendo em vista que as 

reivindicações quilombolas têm causas e consequências materiais, sobretudo, territoriais. 

Afinal, as comunidades quilombolas são grupos étnicos de direitos culturais e territoriais, 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, e reivindicam o reconhecimento e a titulação 

de seus territórios e de suas territorialidades. Daí falar em identidade territorial quilombola. 
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4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA IDENTIDADE TERRITORIAL 

QUILOMBOLA DE COQUEIROS 

 

Nesse capítulo, pretendo descrever e interpretar a história e o modo de vida do território 

quilombola de Coqueiros a fim de reconhecer elementos constitutivos da identidade territorial 

quilombola. Esse texto está organizado em três seções: 1. “Ancestralidades negras, trajetórias 

e organizações próprias”; 2. “Manifestações simbólico-culturais: tradições, influências e 

conflitos” e 3. “Identificações territoriais quilombolas”. 

 

4.1 Ancestralidades negras, trajetórias e organizações próprias 

 

O Coqueiro é uma bola, 

Vamos dar viva aos quilombolas!
26

 

 

Esse é um canto da comunidade quilombola de Coqueiros, presente no município de 

Mirangaba no estado da Bahia, que teve a sua identificação étnica e o seu território 

reconhecido pelo Estado Nacional no ano de 2006, em consonância com o artigo 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 

Com base na Carta de Auto Reconhecimento (ANEXO C) enviado à Fundação Cultural 

Palmares, a origem da comunidade quilombola de Coqueiros está relacionada com o 

quilombo de São Tomé
27

, existente no município de Campo Formoso, estado da Bahia. No 

ano de 1900, após, um conflito ocorrido no quilombo de São Tomé um viúvo chamado 

Noberto e suas três filhas chamadas Filissa, Mariana e Lianda teriam chegado a essas terras 

que traz o nome de Coqueiros pela presença abundante de palmeiras babaçu que serviram de 

alimentação e matéria-prima para a construção das primeiras moradias. Partindo desse mito 

fundador, os quilombolas foram constituindo famílias e se fixando no território onde 

estabeleceram relações sociais e simbólicas que favoreceram a origem do grupo e o sentido de 

pertencimento ao território vivido. Nessa perspectiva, como afirma Haesbaert (2005, s/p): 

“escolhem-se (...) espaços e tempos, geografias e histórias para moldar uma identidade, de 

modo que os habitantes de um determinado território se reconhecem, de alguma forma, como 

participantes de um espaço e de uma sociedade comuns.”. Com base em Haesbaert (1997, 
                                                             
26

Cântico apresentado pelo grupo de samba de roda na Festa de Santos Reis em Coqueiros, 2017.  
27

 Localizado no município de Campo Formoso e certificado pela Fundação Cultural Palmares no Diário Oficial 

da União de 07/06/2006 com processo nº 01420.000837/2006-74 com abertura em 24/04/2006. 
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2005) e Carvalho (2012), entendo que o território político-administrativo envolve também 

uma dimensão simbólico-cultural atribuída pelos grupos sociais como forma de apropriação 

do espaço onde vivem que produz identidades territoriais. 

A trajetória secular do território quilombola de Coqueiros é rememorada com esforço pelos 

moradores mais antigos, com idade média de oitenta anos, que buscam na memória, na 

paisagem e nas poucas narrativas que ouviram de seus antepassados os sentidos de sua 

existência. Com base em Hall (2011), entendo que o sentimento de identificação social é uma 

exigência da própria condição humana sem o qual o sujeito moderno experimentaria um 

profundo sentimento de perda subjetiva. A respeito dos primeiros moradores, os relatos 

trazem com maior ênfase o nome de duas mulheres chamadas Filissa e Laurinda apontados 

por netos vivos e nascidos entre 1934 e 1943 que de alguma forma conviveram com elas ou 

ouviram histórias contadas por seus antepassados. Os relatos apontam também que Filissa e 

Laurinda foram criadas e procriaram suas famílias no território onde organizaram um modo 

de vida próprio que se perpetua entre seus descendentes. Todavia, os relatos não fazem 

referências de parentesco entre as mulheres nem apontam seus ancestrais. Cabe ressaltar que o 

viúvo de nome Noberto e suas filhas, com exceção de Filissa, não são referidos nas narrativas 

e não estão presentes na memória dos mais velhos. 

 
(A senhora sabe quem foram os primeiros moradores do Coqueiro?) Os primeiros 

moradores na minha ideia, era minha vó (Laurinda), a finada Filissa que essa eu 

conheci, tenho bem pouquinha lembrança dela, Rosa de Milinda. (Laurinda era 

parente de Filissa?) Acho que não, a Filissa era de outra família. (...) Não tenho bem 

lembrança dela (pausa), só dos filhos Marquinhos, Manoel, Francisco, João, esses eu 

conheci. (...) Durvá ali mesmo é neta dela, de Filissa. (E a senhora ouviu falar do 

Norberto?) Como é? Nosberto? Não! vir falar não. (VALDINETE, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

(A senhora sabe quem foram os primeiros moradores do Coqueiro?) Os primeiros 

moradores que eu mim lembro (pausa) foi uma velha Filissa que era minha vó, mãe 

do meu pai e uma velha Laurinda que era vó desse homem que tem aí na foto (rir se 

referindo ao finado Antônio Joaquim), mãe do pai dele. Aí foi rendendo a família, 

veio eles e veio os irmão dele, aí veio a família do meu pai e veio a família dos meus 

tios que era Francisco, Biu, Antoinha, era Vitalina, Francisco de Filissa, Gonçalo de 

Filissa, mas esse povo tem muitos anos que se acabou. (Quem era o pai de Filissa?) 

oh minha linda eu não lhe explico. (E a mãe?) Também não lhe explico (...)quando 

meu pai morreu eu fiquei com oito anos, agora quem mim falava da Filissa era o 

meu irmão Bidô mais velho (...) ele já lembrava e contava a gente dessa velha 

Filissa, uma Benedita que era filha da Filissa, uma Loura que era filha da Filissa 

(...). Eu sei que a Filissa foi criada aqui mesmo no Coqueiro, ela nasceu e se criou 

aqui, agora os pais dela eu não sei quem era. (Tem algum documento de terra no 

nome da Filissa?) Não, não, não! Lhe digo que não existe porque naquele tempo da 

Filissa não é o tempo de hoje já no tempo de meu pai ele tinha documento de 

terreno, desse terreno que é nossa roça ali nas Parmeira. Então, o filho da Filissa 

tem, mas a Filissa não, era assim desse povo que não tinha leitura, a sabedoria só era 

de trabalhar na roça (pausa). (...) essa Filissa a casa dela era ali para cá da casa de 

comadre Cota ela morava ali. (APARECIDA, Coqueiros, 02/03/2017). 
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Por outro lado, os moradores mais novos reúnem esforços para reproduzir a história contada 

na Carta de Auto Reconhecimento, escrita no ano de 2006, tendo como referência uma série 

de entrevistas concedidas por moradores antigos daquela época. Em linhas gerais, as falas 

fazem referência há um homem e três mulheres que vieram de São Tomé situado no 

município de Campo Formoso que teve o seu território reconhecido como quilombola pela 

Fundação Cultural Palmares no Diário Oficial da União em 07/06/2006 com abertura de 

processo nº 01420.000837/2006-74 em 24/04/2006. Ressalto que a data da certificação da 

referida comunidade é a mesma de Coqueiros, contudo, o processo de São Tomé é anterior ao 

processo dessa última, nº 01420.0001220/2006-76, com abertura em 30/05/2006
28

.  

 
(A senhora sabe quem foram os primeiros moradores da comunidade?) Disse que 

vieram umas pessoas de São Tomé, um pai trouxe três filhos parece que chama 

Norberto e uma filha chamava Filissa, parece que outra chamava Maria e a outra eu 

esqueci o nome que vieram para a comunidade, aí foi ajuntando! Tinha meu bisavô 

que chamava Elias que morava nos Três Coqueiros que disse que era dono desse 

terreno aqui todo... e veio uma mulher que chamava Filissa, tinha a minha vó 

Laurinda que morava aqui no Coqueiro, tinha meu avô (Manoel), a bisavó dessa 

minha filha que chamava Rosa de Melinda (...) tinha outro que chamava Gonçalo, 

Mané de Filissa, Francisco, Pedro de Doda (pausa) e tudo morou aqui nessa 

comunidade. (...) os mais velhos diziam que essa comunidade nossa aqui as pessoas 

é quase tudo parentes uns dos outros. (Quem contou essa história?) Foi uma mulher 

do Três Coqueiros quem indicou, quem fez a carta foi Socorro, Babá e Lucimar do 

povo de Cota. (IRENE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

(E essa questão dos primeiros moradores?) Os primeiros vieram de São Tomé, três 

mulheres, Filissa e foi através daí que criou mais vínculo, porque lá São Tomé já era 

reconhecido, entendeu? São Tomé acho que foi próximo a Tijuaçu. (E hoje ainda 

tem parentes desses primeiros moradores aqui?) Eu acho que hoje é meio difícil, 

porque já tem muitos anos, tem muitos anos. . (AURELINO, Coqueiros, 

10/03/2017). 

 

A memória, entendida como um fenômeno social construído coletivamente por meio de 

acontecimentos vividos, das personalidades encontradas no decorrer da vida ou que se 

transformam quase em conhecidas e dos lugares ligados a uma lembrança, produz o 

sentimento de continuidade e de coerência de um grupo em sua reconstrução de si, o que torna 

a memória um elemento constituinte do sentimento de identidade coletiva. (POLAAK, 1992). 

Nessa perspectiva, observo que a memória, sobretudo, dos moradores mais antigos da 

comunidade quilombola de Coqueiros, marcada pela presença de uma mulher chamada Filissa 

e de seus descendentes, produz os sentimentos de pertencimento e de continuidade ao grupo 

étnico e ainda de coerência com o fenômeno de identificação quilombola que tem sido 
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 Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/CERTID%C3%95ES-

EXPEDIDAS-%C3%80S-COMUNIDADES-REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-12-06-2017.pdf. Acesso 

em 20/06/2017. 
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fortalecido por meio da criação de um mito fundador reforçado pela ligação com o território 

quilombola de São Tomé, também certificado pelo Estado Nacional. Essa socialização 

histórica através da Carta de Auto Reconhecimento da comunidade quilombola de Coqueiros 

tem negociado a construção da identidade e da memória do grupo. Nessa perspectiva, 

concordo com Edwuard Said, citado por Hall (2011), que todas as identidades têm suas 

geografias e histórias chamadas de “identidades imaginárias” que são produzidas através de 

mitos fundadores, narrativas e eventos históricos. 

A existência de documento de terra datado de 07 de outubro do ano de 1926 e registrada pela 

Comarca de Jacobina em 16 de agosto de 1929 revela que a antiga Fazenda Coqueiro, atual 

povoado de Coqueiros, é um território ocupado desde o século XIX, marcado pela produção 

agrícola, principalmente, de cafeeiro e a instalação de um engenho. Consta ainda no 

documento que dez tarefas da referida fazenda, extensão denominada de Engenho Velho, 

foram doadas a Manoel Joaquim dos Reis e Benedito Joaquim de Sant‟Anna por Joaquim 

Elias de Jesus e sua esposa Jacyntha Anna de Jesus que são identificados no documento como 

“senhores e legítimos possuidores de metade da fazenda Coqueiro do destricto de Jacobina 

que lhes houveram de compra a Senhor Antônio Teixeira Soares”. Segue trecho do 

documento: 

 
Saibam quantos este publico instrumento de escriptura de doação inter-vivos virem, 

que aos sete dias do mez de Outubro do ano de mil novecentos vinte e seis, nesta 

fazenda Trez Coqueiro do districto da cidade de Jacobina, (...), em casa dos ditos 

outorgantes doadores Joaquim Elias de Jesus e sua mulher Dona Jacyntha Anna de 

Jesus e como outorgados donatários Manoel Joaquim dos Reis e Benedito Joaquim 

de Sant‟Anna, moradores desta fazenda, pessoas reconhecidas de mim primeiro 

Tabelião e das testemunhas adiante nomeadas e no fim assignadas, do que dou fé, 

perante as quais pelos os outorgantes doadores me foi dito que são senhores e 

legítimos possuidores de metade da fazenda Coqueiro do destricto de Jacobina que 

lhes houveram de compra a Senhor Antônio Teixeira Soares (...), a qual achando-se 

livre e desembargada de qualquer ônus, nesta data fazem muito livre e espontânea 

vontade de doação intervivos aos outogardos donatários de dez tarefas da referida 

metade da fazenda Coqueiro no lugar denominado Engenho Velho, vide eles já tem 

roças de cafeeiros, tendo os limites seguintes do lado nascente com a roça de 

Miquilina Isabel de Jesus e do lado do poente dividindo com a roça de Laudelina 

Jozina de Jesus, do lado sul no cume do morro, e do lado do norte com as moradoras 

dos mesmos donatários. (ESCRITURA DE DOAÇÃO INTERVIVOS, 1926.). 

 

A oralidade dos moradores aponta que os outorgantes donatários de parte das terras da antiga 

Fazenda Coqueiro eram filhos do doador Joaquim Elias. Contam que em certa época o 

homem conhecido como Elias que morava nas proximidades da comunidade de Três 

Coqueiros cercou grande extensão de terras incluindo a denominada Fazenda Coqueiro, 

tomando posse das terras conhecidas como de “Nossa Senhora” que embora habitadas por 
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seus ancestrais não tivessem donatários. Mais tarde, as terras foram herdadas pelos referidos 

filhos, que se apossaram de parte da propriedade por meio de escritura datada de 1926 que foi 

concedida aos moradores atuais por meio de doações, heranças e compras. A narrativa de 

moradora de 66 anos de idade, bisneta de Joaquim Elias, corrobora o fato: 

 
Tinha meu bisavô que chamava Elias que morava nos Três Coqueiros que disse que 

era dono desse terreno aqui todo até lá perto da Maravilha. (...) Meu bisavô dava os 

terreno as pessoa para quem queria fazer sua casa, ia lá pedir um pedaço de terra, ele 

dava. (...) (Existe algum recibo dessas terras que ele tinha?) Bastante gente tem 

recibo...em no nome do meu bisavô não, agora o meu avô Manoel do Reis que tem 

um pedaço de terra ali no Jan Velho, ele deu uma escritura com cinco tarefas. O 

irmão de meu avô que chamava Benedito, ele deu também uma escritura com cinco 

tarefas que era filho dele, esses dois era filho dele e a minha sogra que morava aqui 

eles deram também um recibo, para três filhas que ele tinha também. (IRENE, 

Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Observo em trecho de entrevista coletiva realizada com coqueirenses que a posse das terras 

concentrada nas mãos dos herdeiros de Elias é gerador de conflitos, sobretudo, pela venda de 

terras para latifundiário presente no território quilombola de Coqueiros, em contraste com os 

minifúndios e a falta de terras para produzir, realidade também registrada e reivindicada na 

Carta de Auto Reconhecimento, visando à regularização fundiária do território vivido 

secularmente.  

 
GEROLINA: Essas terras aqui foram invadidas. (...) Não foi comprada nenhuma até 

porque alguns proprietários como seu Elias foi estratégico, saiu mapeando e cercou 

aqui quase todo. IRENE: Disse que esse terreno era dele. (Discussão geral) 

GEROLINA: Disse que esse povo já morava aqui e o terreno não tinha dono (...)  

IZALTINA: E eu vejo falando que pegava lá dos Três Coqueiros. NEIDE: Isso e 

vinha para aqui, dizia que essas terras eram tudo dele, depois que ele morreu os 

herdeiros foram vendendo. AURELINO: Mas depois que ele morreu já tinha a 

comunidade e aqui já existia... A verdade eu vou falar sem medo é que primeiro 

deixou um bocado fazer grileiro (...) então o cara chegava e dizia aqui é de meu pai, 

então eu vou tomar, se os outros não tinham documento, não entendiam. 

GEROLINA: Mas quem conseguia cercar uma grande quantidade é que era dono... 

Mas aqui disse que era as terras de Nossa Senhora porque não tinha dono, viu que 

um grande proprietário chegou e conseguiu essa quantidade de terra. (...). 

IZALTINA: Ele já comprou dos herdeiros de finado Lia. (...) GEROLINA: Porque 

na época não tinha experiência porque se tivesse deixado às terras dava para todos 

os moradores da região, não precisava comprar fora porque tem muitas terras 

fechadas e que não tem investimento nelas para poder o pessoal trabalhar. 

AURELINO: (...) aqui pode qualquer hora acontecer mexer com A ou B, mas as 

terras são dos quilombolas, quem comprou vai pagar o INCRA (...) todo processo 

feito aqui está andando, deixa andar um dia vai acontecer. (...) Aqui foi mapeado 

tudo, só que o processo tá na mão do juiz que não foi eu que mandei advogado. 

GEROLINA: Foi a Fundação Cultural Palmares e o INCRA. (Comento sobre o 

processo de regularização fundiária da comunidade aberto em 2008, disponível no 

site do INCRA.) AURELINO: Aí tu mim tira de problema que tu vai mim 

arrumando... Deixa eu afastar a cadeira aqui um pouco. (...) GEROLINA: A última 

reunião que eu estive vimos que as demarcações estão todas paradas por conta do 

governo que mudou. (...) (Pergunto se a comunidade de Coqueiros vem discutindo 
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essa questão e o que pensa da desapropriação e titulação das terras em nome da 

Associação local) AURELINO: Não! GEROLINA: Na comunidade nunca houve 

uma discussão não, ouve a apresentação não foi? O pessoal veio e fez a visita, fez o 

mapeamento para dar entrada no processo (...) o processo é longo. (...) nós não pode 

vender nem comprar de ninguém, se impede isso. AURELINO: Agora quem tem a 

sua ninguém bole, da comunidade ninguém bole. (ENTREVISTA COLETIVA, 

APPRC, 02/03/2017). 

 

O processo de regularização fundiária do território quilombola de Coqueiros em tramitação no 

INCRA desde o ano de 2008 é uma reivindicação dos quilombolas que anseiam pela titulação 

de suas terras, visando equidade e a manutenção de seus modos de vida. Contudo, a 

morosidade no processo de titulação das terras secularmente ocupadas, assegurada pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e regulamentada pelo Decreto nº 4887/2003, 

representa a falta de compromisso do Estado Brasileiro com a questão da regularização 

fundiária no país e com o direito quilombola, fundamental para o desenvolvimento econômico 

e social desse grupo étnico que luta por terra e melhor qualidade de vida quando seus 

antepassados contribuíram decisivamente na construção das riquezas do Brasil. 

Nessa perspectiva, concordo com Fiabani (2015) que a titulação do território regulamentada 

pelo Decreto nº 4887/2003, artigo 17, mediante título coletivo às comunidades em nome de 

suas associações como estratégia de impedir ou dificultar que a propriedade entrasse no 

mercado de terras, não surtiu muito efeito já que menos de 10% das comunidades quilombolas 

certificadas no Brasil tiveram a posse definitiva de suas terras que expõe as comunidades aos 

conflitos, expropriações, invasões, racismo, miséria. Ademais, o título coletivo coloca uma 

armadilha para os quilombolas que sendo proprietários de minifúndios familiares se conflitam 

e evitam comunicar a questão publicamente, também por medo de represálias por parte de 

latifundiários, enfraquecendo a organização da comunidade pela titulação de suas terras. 

Diante do exposto e em diálogo com Campos (2005), observa-se que ao longo do século XX e 

nos dias atuais do século XXI, a resistência do povo quilombola no Brasil está pautada na luta 

pela titulação dos territórios ocupados, como forma de apropriação não apenas político-

administrativo, mas, sobretudo, simbólico-cultural. O que coloca o território como central na 

produção da identidade quilombola, compreensão que abordarei adiante. 

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo, a partir do 

Decreto n.º 4887/2003 que regulamenta os procedimentos para o reconhecimento e a titulação 

das terras quilombolas se apresenta como uma política de identidade com potencial para forjar 

a construção, a afirmação e o fortalecimento da identidade territorial quilombola. Destaco o 

potencial do Decreto n.º4.887/2003 que segundo critérios de autoatribuição com trajetória 
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histórica e ancestralidade negra possibilitou a inclusão de maior número de comunidades ao 

preceito constitucional e a ressignificação do termo quilombo entendido como comunidades 

negras que resistiram às opressões decorrentes do passado escravista e que reivindica o direito 

à propriedade da terra, apoiada no fortalecimento da identidade étnica, como discutido no 

capítulo 3. 

Em diálogo com os sujeitos da pesquisa, Jesus (2013) e Miranda (2009), considero que a 

ocupação do território quilombola de Coqueiros remonta do século XIX, resultante da 

ocupação portuguesa na Vila de Santo Antônio de Jacobina
29

, atual cidade de Jacobina, no 

século XVIII, com a descoberta do ouro que provocou uma intensa mobilização populacional, 

inclusive de negros fugidos, oriundos principalmente da Comarca de Cachoeira, como 

sugerem documentos dos séculos XVIII e XIX analisados por Miranda (2009). Nessa 

perspectiva, com o sistema sesmarial, onde as terras seriam apropriadas por donatários sem 

garantias de estarem desocupadas por indígenas e ou grupos aquilombados é provável que as 

terras de Coqueiros estivessem ocupadas por negros fugidos e pessoas da confiança dos 

donatários que negociavam com os negros a presença deles na área sob o comando dos 

donatários que contribuiu para o desenvolvimento, especialmente, da agricultura neste 

território negro. De modo geral, a presença da colonização portuguesa no sertão baiano ligada 

ao deslocamento de um contingente de negros contribuiu para a configuração atual dos 

quilombos presentes no Território de Identidade do Piemonte da Diamantina onde se localiza 

a comunidade quilombola de Coqueiros.  

Passarei a descrever e interpretar as trajetórias históricas e o modo de vida quilombola no 

território de Coqueiros, a partir da análise de direitos humanos básicos como a moradia, a 

energia elétrica, a água, a saúde, a educação e o trabalho, historicamente negados as 

comunidades negras no Brasil que criaram organizações próprias que favoreceram a 

sobrevivência física e cultural de seus descendentes que reivindicam o direito a titulação de 

suas terras como gerador de outros direitos fundamentais a garantia da qualidade de vida. 
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 Situada na região da Província da Bahia conhecida como Jacobinas ou Comarca Sul, como era conhecida no 

século XVIII, constituía uma das mais importantes e extensas regiões da Província da Bahia. Segundo o Mapa 

das Freguesias do Arcebispado da Bahia, de 1775, a referida comarca abrangia 10 freguesias, que iam desde 

Santo Antônio da Vila de Jacobina (atual cidade de Jacobina), atravessando a parte norte, nordeste, o Vale do 

Rio São Francisco, seguindo até o sudoeste do atual Estado da Bahia, formando um território muito extenso, que 

atraia pessoas de diferentes lugares, tropeiros e aventureiros à procura do ouro e de pedras preciosas. 

(MIRANDA, 2009, p. 166). 
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Atualmente, o território quilombola de Coqueiros é ocupado por 950 (novecentos e cinquenta) 

pessoas organizadas em 190 (cento e noventa) famílias
30

 que se irmanam por laços de 

parentesco, tendo sido comum o casamento entre consanguíneos, e de vizinhança, assentados 

em relações de solidariedade e reciprocidade. A maior parte da população é nascida na 

comunidade e outros poucos advindos de municípios próximos que por motivos outros 

escolheram esse território para moradia. 

O elo entre as famílias, quase sempre, materializa-se na paisagem por uma sequência de casas 

em torno da matriarca, formando ruas inteiras. Ali compartilham alegrias e infortúnios da vida 

e cuidam-se mutuamente, sendo comum reunirem-se na casa da matriarca para fazer refeições 

e às mulheres, especialmente as mais novas, fazem-na companhia e auxiliam nas atividades 

domésticas. É oportuno destacar que essas mulheres ganharam destaque de chefes de família 

pela dedicação aos filhos no que se referem ao sustento, os cuidados e a educação, 

considerando históricos de abandonos pelos companheiros e viuvez quando ainda jovens. 

Essa organização familiar é revelada nas falas de moradoras antigas: 

 
(A senhora tem quantos filhos?) Cinco, três homens e duas mulheres. (Todos moram 

na comunidade?) Todos, só não aquele que saiu (referindo-se ao filho mais velho 

que estava na sua casa) que mora ali em cima e os outros moram tudo aqui nessa 

ruinha aqui, é! (VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 
tem seis, morreu três, tem seis. Aí mesmo é uma nora que mora com um filho meu 

(aponta para a mulher que adentra a sua casa), aquele que estava deitado ali é um 

filho meu, esse que chegou aí é um neto, (...), e todos moram aqui, essa ruada toda 

de meus filhos. Esse lado aqui oh, é tudo de meus filhos, só dois que não, uma mora 

ali em frente com a casa de tia Joana, vizinha de tia Durvá (...). E o outro mora lá em 

cima onde tem o terreno que padre Joel fez a caixa, ele fez a casa dele lá. (...). As 

minha atividade eu ainda faço tudo, eu ainda vou na roça, eu ainda trabalho de 

enxada se quiser (...) levanto 7 hora, 6... Ainda vou pra feira (...), chego e entro na 

minha luta, limpo meu terreiro, às vezes não limpo a casa que eu tenho uma neta que 

limpa, outras hora as meninas ajuda a limpar. (ANITA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

As moradias, em geral, pequenas ou médias, são construídas, principalmente de bloco e a 

menor parte de adobo e raras casas de taipa. Essa estrutura revela parte da história e do 

desenvolvimento da comunidade que num passado próximo, tinha as casas de taipas e 

progressivamente, as casas de adobo como elementos marcantes de sua paisagem e da 

realidade vivida pelos moradores. Há poucas décadas a paisagem da comunidade vem sendo 

constantemente modificada com o crescimento acelerado das casas de blocos, que segue 

contínuo, prevalecendo o estilo de fachadas com varandas, algumas já introduzindo grades de 

ferro embora predominem as varandas abertas e os quintais coletivos e familiares demarcados 
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por cercas e suas cancelas. Nessa perspectiva, as casas de blocos são apontadas pelos 

moradores como símbolo da melhoria da qualidade de vida conquistada, principalmente, a 

partir dos benefícios da aposentadoria dos moradores mais velhos e fruto de trabalhos 

complementares a produção agrícola pelos mais novos, já a instalação de grades reflete o 

crescimento do povoado marcado pelo sentimento de insegurança.  

É importante ressaltar que as casas de taipa presentes nas roças e com poucas observações no 

povoado, na maioria das vezes, camufladas pelos rebocos coloridos, e de maneira marcante na 

memória dos moradores representam a situação de pobreza extrema vivida pelas comunidades 

negras rurais e produzem sentimentos de dor pela perda de familiares e amigos, vítimas de 

doenças de chagas, avaliada pelos moradores como resultante da falta de dignidade das 

moradias, de informação e de medidas de controle da doença que marcaram o passado da 

comunidade quilombola, expressos no trecho da entrevista coletiva realizada no dia 2 de 

março de 2017: 

 
GEROLINA: As moradias eu acho que houve um avanço que mudou das casas de 

taipa para as casas de adobo, depois de adobo para as de bloco. (...) os modelos das 

casas aqui são tudo com área, eu acho muito parecida às casas aqui, os modelos da 

frente. AURELINO: Mas é uma pergunta tão fácil, mas difícil de responder, porque 

vocês sabem muito bem o que fez isso mudar. Eu vou ser sincero, é duro você 

responder uma pergunta dessa, eu perdi meu pai de chagas, por causa da casa de 

taipa, é duro dizer, não tem como esquecer é realidade e tem que mostrar o que 

aconteceu, a realidade dói gente, mas eu perdi meu pai por causa de chagas, foi o 

maior índice dessa comunidade, perdi vários amigos. (...) o maior índice de chagas 

foi na nossa região e nas comunidades quilombolas (...). Eu vejo hoje que nós 

mudamos, graças a Deus, evoluímos muito. Você chega na nossa comunidade e ver 

que a casa de qualquer uma pessoa humilde é toda rebocadinha, já está botando um 

portão na casa para mode não chegar um nojento e entrar, porque nós estamos 

vivendo muito de cão, a verdade é essa, isso é duro. Eu lutei para mode ver essa 

comunidade mudar e a gente tem que mudar é mais (...) hoje o índice de chagas está 

diminuindo. Esta semana estivemos num velório de um cidadão ali que morreu de 

chagas, o cara tinha 48 anos, isso é um absurdo, por quê? Porque antigamente não 

teve educação, não teve ninguém para lutar por esse povo. IZALTINA: É, então 

resumindo, por conta da doença de chagas que tinha aqui, as pessoas agora estão 

resolvendo fazer outros tipos de moradia até para se prevenir de tais insetos como 

ele falou do barbeiro. AURELINO: Mas nós não podemos esquecer o passado (...). 

GEROLINA: A qualidade de vida hoje é sem comparação, houve um avanço 

grande, né? (o grupo discuti em concordância) (...) Ainda tem (referindo-se a casa de 

taipa). NEIDE: De dobo tem ali, têm várias. AURELINO: Depois que essa 

comunidade foi reconhecida mudou muita coisa. (ENTREVISTA COLETIVA, 

APPRC, 02/03/2017). 

 

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, em referência a doença de Chagas 

que tem como agente patogênico o Trypanosoma cruzi e transmissor o inseto hematófago 

Triatomíneo, conhecido como barbeiro, desde o ano de 2006 são implementadas ações de 

combate à situação do vetor e da doença no estado, especialmente nos municípios com maior 
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grau de risco de transmissão. “Do total de 417 municípios existentes, 101 (24,2%) municípios 

são classificados como de baixo risco, 219 (52,5%) médio risco e 97 (23,3%) alto risco.” 

(BAHIA, 2016). A Figura 5 representa a distribuição dos municípios baianos segundo o grau 

de risco. 

 
Figura 5 - Distribuição dos municípios baianos segundo grau de risco de transmissão da doença de Chagas, 

2016. 

 
Fonte: DIPEV/SESAB, 2016.  

 

Mais de 75% dos municípios da Bahia, estado brasileiro com maior concentração de registros 

de comunidade quilombolas conforme apresentado no Capítulo 3, apresentam médio ou alto 

grau de risco de transmissão da doença de chagas pela precariedade das moradias. O 

município de Mirangaba onde se localiza a comunidade quilombola de Coqueiros, centro 

norte do estado, no mapa representado na cor azul, foi considerado município de médio risco. 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a existência de habitações cujas 

condições físicas favorecem a colonização de triatomíneos, como são as casas de taipa, 

associados a outros fatores exigem como medidas de controle do vetor da doença de Chagas a 

melhoria da habitação, cujos benefícios devem ser reforçados por meio de ações de caráter 

educativo. (FUNASA, 2013). Essa realidade exige políticas públicas de habitação voltadas a 

essas comunidades que em situação de extrema pobreza necessitam do Estado para garantir 

melhorias na qualidade de vida. 

A respeito do avanço das moradias que marcaram e marcam a paisagem e a memória da 

comunidade, a moradora de 79 anos de idade que chegou ao território de Coqueiros no ano de 

1958 quando se casou com o pai de seus quatorzes filhos, narra que nessa época a 

comunidade era constituída por cerca de quinze casas, a maioria de taipa coberta com palha 
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de palmeiras. Somente quase uma década depois, a família conquistou aquela que chamaram 

“casa nova” com sentidos de proteção e conforto representado pela cobertura de telha e 

revestimento da estrutura de taipa que mais tarde foi substituída pela almejada “casa de 

bloco” onde hoje reúne seus descendentes, símbolo da melhoria da qualidade de vida 

conquistada com os benefícios da aposentadoria. Segue trecho da narrativa: 

 
Aqui quando eu cheguei tá com 59 anos, tinha a base de quinze casas e era quase 

tudo de palha, a minha mesmo era de palha, era uma casona de palha, levava dez 

carga de palha para cobri, a gente ainda viveu nove anos nessa casa de palha. 

(Barulho de água provocado pelo movimento da neta limpando o piso de cerâmica 

da casa da entrevistada). Depois dos nove anos fizemos uma casinha de telha, nós 

criamos um bocado de família na casa de palha, (...) foi sete filhos na casa de palha e 

sete na casa nova (...) (Pausa), sei lá misturou, aí parece que foram nove anos que a 

gente viveu na casa velha, na casa de palha, depois fizemos essa de telha. Mas não 

foi essa já foi outra, depois que fez essa. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

As casas de taipa eram construídas em mutirões, também conhecidos como batalhões em que 

as mulheres participavam buscando água nas fontes com potes na cabeça e os homens tapando 

a casa com barro. Aqueles que viveram essa época recordam os mutirões com vivacidade, 

mas fazem menções as casas de palha como símbolo de um passado de dor provocada pelo 

desconforto gerado pela brevidade das palhas, pela perturbação da transmissão da doença de 

chagas e, sobretudo, pela carência, muitas vezes alimentar.  

 
(E as moradias daquele tempo como eram?) Eu mesmo morava numa casinha de 

palha, essa minha ainda é de taipa, casinha do outro tempo (risos). A primeira casa 

que eu morei era um ranchinho de palmeira tapada com barro. (pausa) (...)essas 

paredes aí é tudo tapada de barro, ajuntava gente, fazia um batalhão e tapava... acho 

que aqui essas paredes só não é tapada o oitão porque caiu, essa dali do quintal 

também, essa já é de bloco. (mostra-me as paredes da casa, diferenciando-as), mas 

era tudo de taipa. (Peço para falar dos batalhões) Juntava gente! (fala com animação) 

a gente saia convidando (...), os homens faziam o barro, as mulheres carregavam a 

água e amassava o barro e eles tampavam a casa, é bonito! As mulheres cantavam 

indo buscar água no caminho da fonte com os potes (risos). Essa menina não 

alcançou não. (Referindo-se a jovem moradora de 16 anos). Oxe! Essa casa é grande 

mas taparam tudo num dia, era gente! (pausa), era gente que ajuntava (voz saudosa). 

Essa casa foi tapada no dia 9 de novembro de 1969, foi. (VALDINETE, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

A casa era de palha tapada de barro, de ano em ano a gente tinha que mudar, muito 

que aguentasse era um ano porque começava a palha acabar, molhar. (...) a lei era 

essa, não tinha outra permissão. (...) oh meu Deus do céu eu acho que nem os que 

tinham mais ou menos um pouquinho não tinha uma casa que nem essa minha, 

aonde? (Referindo-se a casa de bloco), naquele tempo não tinha, você podia ter 

vontade, mas não tinha cuma (risos), não arranjava nem o que comer. Eu mesmo já 

passei fome nessa pouca idade e agora graças a Deus eu sou rei, já tenho para mim e 

para dar qualquer filho de Deus. (referindo-se a aposentadoria). (ELVIRA, 

Coqueiros, 02/03/2017). 
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Cabe ressaltar que as mobilizações coletivas para auxílio gratuito e mútuo conhecidas como 

mutirões são práticas comuns entre os moradores da comunidade quilombola de Coqueiros 

que fortalecem o sentido de comunidade
31

. Os mutirões de obras marcaram a história da 

comunidade materializada na paisagem por meio da construção de moradias (de taipa ou não), 

da igreja católica, da sede da Associação e mais recentemente no mês de março de 2017 da 

construção de uma capela em homenagem a “mãe Chiquinha”, considerada parteira da 

comunidade. Os mutirões, também, chamados batalhões ou adjuntos são comuns nas 

atividades agrícolas para realização de roçadas e cava brejos. E ainda são comuns as 

mobilizações coletivas para doações de alimentos e importâncias em favor de moradores e ou 

em prol da realização de festejos como a Festa de Santos Reis, cavalgada, caruru, casamento, 

como tratarei na próxima seção. Segue trecho de entrevista coletiva em que o grupo destaca 

os mutirões como prática comum e peculiar da comunidade quilombola de Coqueiros: 

 

(Existe algum costume próprio da comunidade?) ELIANA: Tem! Às vezes ela está 

precisando, ajunta todo mundo aqui e diz oh gente vamos fazer uma cesta para 

fulano de tal. JOVENTINA: Batalhão. GEROLINA: São os mutirões. 

MINERVINA: Sábado mesmo já teve um mutirão. ELIANA: Para fazer a capelinha. 

(Referindo-se a “Capela de Mãe Chiquinha”). IZALTINA: E sábado vai ter de novo. 

(...) JOVENTINA: O povo conhece por vários nomes: mutirão, batalhão e adjunto. 

(ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

Assim, as casas de bloco representam para os quilombolas de Coqueiros um novo tempo 

celebrado com sentidos de dignidade e resistência a um passado comum do grupo sentido com 

dor pelas adversidades vividas na luta pela sobrevivência, em que o uso criativo dos recursos 

naturais disponíveis no território e as mobilizações coletivas de auxílio mútuo garantiram a 

sobrevivência física e cultural do grupo e fortaleceram o sentimento de pertença ao território 

étnico, entendido, com base em Anjos (2006), como um espaço construído, a partir das 

referências de identidade territorial e origem comum da população.  

O passado histórico da comunidade quilombola de Coqueiros é marcado também pelo uso de 

candeeiros a base de querosene, fachos de gravetos para servir de lanternas no terreiro e 

objeto chamado de lampião, usado para iluminar, a base de gás ou querosene, história 

rememorada como tempo difícil e de grandes sofrimentos.  

 

                                                             
31

 Com referência em Albuquerque (1999), o conceito de comunidade é “empregado, nos séculos XIX e XX, 

para todas as formas de relacionamento caracterizadas por intimidade, profundeza emocional, engajamento 

moral e continuidade no tempo”.  (ALBUQUERQUE, 1999, p. 51). 
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(Naquele tempo quando a senhora chegou, tinha energia no Coqueiro?) Tinha não, 

tinha não! (fala com firmeza), era no escuro (era só no candeeiro, acrescenta a filha), 

depois foi que aconteceu tudo isso, mas ainda passou foi oh... (gesticula com os 

dedos) muitos tempos. Nós sofríamos aqui no escuro, escuro que quando não tinha 

lua bonita só Jesus para ter misericórdia, mas hoje graças a Deus é como à senhora 

está vendo, quando é noite é tudo claro, se dê é um desacerto numa lâmpada, mas 

logo cuida de concertar (...). Já tem um bando de ano que a energia chegou. 

(CONCEIÇÃO, Coqueiros, 16/02/2017). 

 

(Quando chegou em Coqueiros já tinha energia?) Tinha nada, aqui veio ter energia, 

acho que não tem... Quantos anos que está que teve energia aqui? (pergunta a filha 

que rememora o nascimento do sobrinho).  Já vai fazer dezenove anos, oh está de 

novo, a gente usava era candeeiro, fachinho de pau de candeia ou se não de palha de 

palmeira e fazia o fachinho pra sair no terreiro, que os candeeiros não aguentavam o 

vento, oh aqui foi jogo duro! (pausa). (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

A chegada da energia elétrica e de suas facilidades é uma realidade recente na história da 

comunidade, lembrada pelas datas de nascimentos e de casamentos ocorridos no ano de 1998. 

A conquista veio por meio de articulação dos moradores em associação denominada 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro fundada no ano de 1997 e de 

intervenção política do vereador Carlos Euzébio do município de Mirangaba-Bahia, fato que 

retomarei no capítulo 5. A moradora de 74 anos de idade narra com vivacidade o fato:  

 

(E a energia?) a energia (risos), vai para aqui vai para lá, se apega com um se pega 

com outro até quando um dia chegaram com um poste e botou aí, o coração da velha 

estremeceu, digo: _meu Deus do céu, será que a energia vai vim mesmo? Eu acho 

que através de Deus primeiramente, segundo seu Carlinho do caminhão, é um que 

carrega o povo para as feiras, agora eu não mim lembro bem o ano. Mas a alegria do 

povo foi tanta que seu Carlinho nesse dia vinha de Jacobina com passageiros e na 

hora que acenderam as luzes o povo foi encontrar ele lá na ladeira de Erquido, indo 

lá para a Fazenda Palmeira. O povo trouxe ele nos braços de alegria! (...) Ele era 

vereador. (APARECIDA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

Hoje, com o reconhecimento quilombola, os moradores reivindicam acesso ao direito previsto 

na Lei nº 12.212/2010 que dispõe sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica e em seu Art. 2º § 

4º garante as famílias indígenas e quilombolas inscritos no Cadastro Único o direito a 

desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh/mês, a ser custeado pela Conta de 

Desenvolvimento Energético.  

 
tem muita gente aqui que a conta de energia já tá vindo sem pagar nada, através do 

reconhecimento quilombola. (...) porque esse povo aproveitou de muita coisa da 

gente e agora está pagando, aí tem pessoas de baixa renda que não paga nada, tem 

deles que vem de cinco reais, outros de dois reis. . (AURELINO, Coqueiros, 

10/03/2017). 

 

Observo que as reivindicações pela inclusão social da comunidade, a priori pelo acesso a 

energia elétrica gerou uma organização jurídica e política da comunidade quilombola de 
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Coqueiros que fortaleceu a união do grupo e o levantamento de outras bandeiras sociais em 

torno da melhoria da qualidade de vida e da permanência da população no território habitado 

que favoreceu a negociação da identificação quilombola, reconhecido pelo Estado como 

grupo de direitos. 

O passado e também o presente da comunidade é marcado pelo movimento de buscar água 

nas “fontes” que distam das casas uma média de vinte minutos de caminhada.
32

 A narrativa 

dos moradores mais velhos revelam que no passado da comunidade essa atividade era 

frequente, sobretudo, realizada por mulheres na divisão das atividades domésticas que 

dedicavam parte do dia para transportar água na cabeça, comumente, armazenada em potes de 

cerâmica produzidos localmente ou em vasilhames de metal reaproveitados após uso do 

combustível para candeeiros. Com o acesso a outros recipientes, adequou-se a carga de 

animais para facilitar a árdua tarefa marcada por inúmeras idas e vindas das casas às 

nascentes. Já para lavar roupas era comum o deslocamento de mulheres com fardos de roupas 

na cabeça ou em animais para serem lavadas diretamente nas nascentes de água, realidades 

ainda presentes no cotidiano da comunidade em período de maior estiagem como observado 

nos meses de janeiro a abril de 2017. 

 
(E a água?) A água já tinha o lugar certo da gente ir pegar no rio, tinha na 

Bernardinha, na fonte de Barba, lá nas Baixas das Aguadas também tinha outra fonte 

da gente pegar água. (É aqui perto de sua casa?) (pausa) Não é longe não, mas 

também não é muito pertinho não. (...) (E fazia como para carregar a água?) 

Carregava na cabeça! Aquelas latas de querosene, a gente encontrava e limpava o 

querosene e mais pegava era no pote de barro. Tinha muita louceira que fazia louça, 

tinha gente que comprava os potes, se tropeçava quebrava e ficava sem água (risos). 

(VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

A gente para lavar roupa aqui era um sufoco, tinha que fazer uma trouxa de roupa. 

Eu lavava de quinze em quinze dias, caminhava muito longe e não era em animal 

não, era na cabeça. (E hoje como é?) Hoje em dia graças a Deus está mais fácil, 

desde que mãe morreu (2010) eu não fui mais no rio, o menino bota água aí e a 

gente lava dentro de casa. (...) Eu dou agrado o menino de trinta reais, mas não é 

água de cano não, ele tem motor. (É para beber também?) É tudo uma coisa só, as 

águas daqui é tudo doce. (E antes como era?) Antes a gente ia buscar na fonte, se 

tivesse um jeguinho botava carga e ia, outra hora ia na cabeça buscar de balde, se tu 

ver agora tá só o buzo, secou, só que na idade que eu tenho eu só vir secar agora. 

(ELVIRA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

Hoje as cisternas advindas do Projeto Nacional Água para Todos instaladas em quase 100% 

das casas para captação de água da chuva, acessada pelos moradores nos últimos anos, 

marcam a paisagem da comunidade e garantem o armazenamento de água ao lado das casas. 

                                                             
32

 Geologicamente, o território de Coqueiros está situado em uma área característica de grota por apresentar 

depressão côncava e ser uma área normalmente úmida, ocorrendo nascentes de água. 
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Contudo, em períodos de longas estiagens, como observado no primeiro quadrimestre do ano 

de 2017, a água da cisterna utilizada para outros fins além de beber e cozinhar se tornou 

insuficiente, e a prática de buscar água nas nascentes (também atingidas pelos efeitos da seca) 

se intensificou marcado pelo movimento de mulheres acompanhadas de suas crianças, 

frequentemente ao amanhecer e ao entardecer do dia, carregando baldes na cabeça e ou 

recipientes maiores carregados por jumentos. Outra realidade observada foi à presença do 

programa federal denominado Operação Carro Pipa, conduzido pelo exército brasileiro que 

abastece as cisternas na comunidade. Observei também a comercialização de água captada em 

poços artesianos, negociada entre os próprios moradores.  

 
(E pra ter água como era naquele tempo?) Oh mulher, a água aqui era panhada na 

cabeça, hoje eu digo às meninas que a água está dentro de casa, eu agradeço muito a 

Deus pelo que tem melhorado em nossa vida. Nesse tempo nem um balde não tinha, 

eu mesmo era um pote na cabeça e um menino de um lado (...) (risos). Depois 

apresentou o Padre Joel (pausa) que deu de tudo para fazer uma barragem, mas a 

ladeira é muito grande e essa água não foi para frente, ainda veio, mas os canos não 

sustentavam, quebravam (...). (E hoje, como fazem para ter água?) Nos caminhões. 

(...) essa caixa (cisterna) não faltava, mas só tirando sem botar a água da chuva 

acabou e quando foi umas três semanas atrás eu estava sentada ali e meu filho 

brincou e disse: _olha água! O rapaz do caminhão encostou e botou água na minha 

caixa. (APARECIDA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

(Como faziam para ter água?) A água de primeiro a gente ia pegar na fonte como 

nós estamos pegando agora, todo mundo ia pegar na fonte. Depois dessa 

comunidade, da associação, Deus preparou que um padre encanou água aqui para 

nós, mas não deu certo e depois disso é assim esse sofrimento. (...) Hoje, graças a 

Deus, Dilma (referindo-se a ex-presidente do Brasil) trouxe as caixas, foi nossa 

felicidade eu não tenho como agradecer. (E a água vem de onde?) A água é da 

chuva, é da chuva. (...) Quando acabar nós vai pegar lá na fonte onde estamos 

pegando porque esses dias mesmo a água da cisterna eu estou usando para lavar 

roupa, agora para beber eu estou pegando ali na fonte. (...) Pega com animal, com os 

vasos. (...) Eu mesmo vou cinco horas porque a água está bem pouquinha. (...) Oxe! 

é mulher, é animal, é menino no caminho da fonte (...) até seis, sete horas ainda tem 

muita mulher com animal e balde na cabeça. (VENERANDA, Coqueiros, 

16/02/2017).  

 

É oportuno acrescentar que o sistema de abastecimento doméstico de água é uma luta antiga 

da comunidade e pauta primordial da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro (APPRC) que no ano de 2006 se aproximou desse ideal através de intervenção 

política do então deputado estadual da Bahia conhecido como Padre Joel
33

 que implantou um 

sistema de abastecimento de água no povoado com o apoio da APPRC. Todavia, alguns anos 

depois o sistema de abastecimento de água foi interrompido em detrimento das dificuldades 

                                                             
33

 Foi suplente de deputado estadual pelo partido Socialista Democrata Cristão (2003-2007) e efetivou-se em 

janeiro de 2005, ano em que se tornou titular da Comissão Especial de Divisão Territorial especialmente para 

assuntos das Comunidades Afrodescendentes (2005-2006). 
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postas pelo relevo acidentado e pelas despesas com manutenção das máquinas custeadas pelos 

moradores, marco que retomarei no capítulo 5. 

Observo que a democratização do acesso e uso da água tem sido uma das maiores lutas dos 

quilombolas de Coqueiros ao longo de sua organização social por meio da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Coqueiros, como corrobora os registros de atas apresentados 

no capítulo 5. E como adverte Carvalho (2012, p. 171) “Ao longo da história política do 

Brasil/Nordeste, a água foi usada como símbolo da manipulação eleitoreira.” O que se 

verificou também na trajetória do território quilombola de Coqueiros que depende 

basicamente das águas das chuvas e dessas nascentes de água, quase sempre distantes dos 

povoados e que chegam a secar no período de grande estiagem. Nessa perspectiva, as 

cisternas enquanto técnica de armazenamento de água
34

 se apresenta como importante 

mecanismo de acesso à água pelos quilombolas. Contudo, com base em Carvalho (2012), 

observo que a comunidade não pratica a “cultura do guardar” já que utilizam a água das 

cisternas para atender todo tipo de consumo e não reserva a água para períodos de seca. Cabe 

ressaltar que outras formas de acesso à água pela população ocorrem por meio de riacho, 

lagoa, cacimba, poço e açude, essa última apropriada por grandes proprietários de terra. 

A negação de direitos humanos básicos englobando os serviços de saúde, também marcou a 

trajetória histórica da comunidade quilombola de Coqueiros, materializada na ausência de 

unidades físicas e equipe médica, inclusive onde hoje é a sede de Mirangaba que na época 

pertencia ao município de Saúde, emancipando-se politicamente no ano de 1943. Nessa 

época, o hospital mais próximo distava 45 km, situado na cidade de Jacobina que somado a 

falta de automóveis para o deslocamento dos enfermos levaram os quilombolas a uma 

organização própria marcada pela valorização de saberes de curandeiros, também, conhecidos 

como raizeiros que tratavam as doenças por meio de benzeduras e de ervas medicinais, 

saberes herdados de seus ancestrais. Mais tarde com a chegada de um Padre chamado 

Alfredo, foi introduzido o uso de remédios farmacêuticos trazidos pelo mesmo. Cabe ressaltar 

que os saberes tradicionais se mantêm nos dias atuais. 

 
Pra nós aqui era difícil, não tinha posto de saúde, ó em Jacobina, nem em Mirangaba 

não tinha, no meu tempo não, de uns tempos para cá que tem. (...) Quando adoecia ia 

na casa de um raizeiro, aí tinha aquele povo mais velho para juntar aquele remédio 

ou se fosse em Jacobina mas era difícil que não tinha carro. (pausa) (...). Raizeiro 

tinha (pausa), Felipe curador, Arlindo Vieira que era um curador muito bom para 

                                                             
34

“muito utilizado no passado pelos governos coloniais e imperiais do Brasil, como parte dos sistemas de 

captação de águas de cidades, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador dos séculos XVIII e XIX.” 

(CARVALHO, 2012, p.177). 
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ensinar um chá (pausa), depois veio o seu Cosme (pausa), tinha muita gente que 

ensinava remédio. (pausa). (VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

(E posto de saúde, naquele tempo já tinha?) Não, tinha nada, não tem quatro anos 

que tem o posto de saúde aí. (...) Não tinha remédio, bebia um chazinho brabo do 

mato. Tinha também uma mulher aqui que se chamava dona Dermila que era 

curandeira, quando o finado esposo adoecia o menino ia lá e ela ensinava o remédio 

e o chá pra febre, era a médica da turma, quando ele vinha já era por Mirangaba com 

o remédio, era dar e melhorar, ela morreu ano passado. (JARDELINA, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

(Como era a questão da saúde em Coqueiros?) Era precária (...) aqui quem 

consultava a gente era padre Alfredo, vamos supor que mãe estava aqui e adoecia aí 

ele dava um remédio e se curava (...). Agora procure o remédio que eu não sei. Ele 

mesmo que trazia, trazia um remédio e dava o pessoal. (ELIANA, Coqueiros, 

03/03/2017). 

 

Outro símbolo dessa organização são as parteiras, mulheres que com seus saberes empíricos 

auxiliavam as gestantes no momento dos partos que aconteciam de forma natural e nas casas 

das parturientes. Há alguns relatos de natimortos dentro do útero materno ou durante o 

trabalho de parto, atribuídos pelos moradores à falta de acompanhamento médico e a 

precariedade das condições dos partos, contudo, as parteiras são referidas com sentimentos de 

respeito e admiração, tratada como mães ou madrinhas por aqueles que vieram ao mundo 

através de suas mãos. 

 
(Como foi o seu nascimento?) Naquele tempo era as parteiras, minha mãe disse que 

sofria muito, mas não foi nenhum em hospital, tudo foi em casa. (Quem lhe pegou?) 

Minha vó Laurinda era a mãe de meu pai. (E quando a senhora teve seus filhos?) 

Parteira também, nunca tive um filho no hospital. (Quem pegou seus meninos?) 

Minha mãe (Maria Pequena), só os dois que eu tenho gêmeos que Deus me deu 

sozinha (...) (pausa) estava mais uma irmã (Chiquinha), (...) naquele tempo era 

difícil! (VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

As mulheres aqui na hora que senti dor vão atrás da parteira (risos), eu mesmo não 

tive nem um filho no médico. Tive quatorze filhos tudo em casa, eu tive um bocado 

de parteira. Comadre Chiquinha foi à derradeira que pegou sete filhos e as outras, 

comadre Cista é mãe de Maria de criação, Mariquinha é mãe de Cida, finada Tetê 

mãe de Salvador e José. (A senhora perdeu algum filho no parto?) Não, só teve um 

que nasceu morto, não sei se passou da hora de nascer que nesse dia mim atacou 

uma hemorragia e quando o menino nasceu, nasceu morto, meninão graúdo, acho 

que foi a hemorragia, ele engoliu alguma coisa, não fui no médico! (lamentou), 

sendo no médico acho que ele não tinha morrido. (pausa) (quem foi que fez o 

parto?) (Faz rodeiros e evita mencionar nomes) Foi à menina, mas não foi ela, o 

menino já nasceu morto. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Os saberes referentes aos partos eram transmitidos das mulheres mais velhas para as mais 

novas que assumiam o ofício, a partir da impossibilidade ou falecimento das parteiras mais 

experientes. Algumas dessas mulheres na comunidade quilombola de Coqueiros se chamavam 

Laurinda, Alexandrina, Ezida, Cista, Tetê, Mariquinha, Chiquinha. Um exemplo dessa 
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tradição envolve Laurinda parente de Maria Pequena que era mãe de Chiquinha, essas últimas 

devotas de Nossa Senhora do Bom Parto. Para essas mulheres, o ofício de parteira 

representava uma missão que recebeu da santa e por isso não aceitavam gratificações em 

dinheiro, às vezes recebiam doações em alimentos, já que a dedicação ao ofício comprometia 

o trabalho diário na roça de onde provinha o sustento de suas famílias. 

 
(A senhora sempre morou no Coqueiros?) Nasci aqui, só não foi aqui nessa casa que 

a minha mãe morava ali mais embaixo. (...) eu nasci em casa (...). (Quem lhe 

pegou?) Minha avó, ela era parteira, a mãe de Chiquinha tratavam ela Maria 

Pequena. (pausa). (Naquele tempo quem eram as parteiras?) A finada minha vó 

(pausa)... antes de eu nascer quem era parteira era a minha bisavó que era a mãe do 

meu avô, Laurinda! ela quem que era parteira... aqui essa redondeza tudo era 

Laurinda que pegava depois ela adoeceu aí ficou Maria (Pequena) no lugar, aí Maria 

adoeceu, morreu e ficou a minha tia Chiquinha. (IRENE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Mãe (Chiquinha) na idade dela até aposentadoria ela não quis quando ela veio querer 

a aposentadoria não teve mais graça. O povo queria aposentar ela porque ia ajudar as 

mulheres a parir, tinha vez que ela passava três, quatro dias por lá, passou até cinco 

dias e ela não tinha outro meio, mas ela disse que não vendia os partos de Nossa 

Senhora. (...) O dia que dava certo ela ir para a roça, outra vez o povo ia buscar ela 

na roça e o povo agradava só que ela não pegava em dinheiro, mas as mulheres tinha 

vez que dava coisa de dentro de casa. (ELVIRA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

Outros relatos revelaram ainda a participação das mulheres quilombolas de Coqueiros no 

trabalho da roça mesmo durante a gravidez, ocorrendo abortos espontâneos durante a 

atividade que representava o principal meio de subsistência das famílias.  

 
Eu tive quatro filhos, mas só salvou essa daí, os outros morreram, tive um com sete 

meses, um de quatro meses, outro de cinco meses, mas criar só ela. (...) Eu estava na 

roça trabalhando quando descia e ia para o hospital e já perdia os meninos. (...) aqui 

a gente trabalha até o dia de pari. Dessa menina oxe, se tu ver aonde a gente ia 

trabalhar para sobreviver. (E como foi o parto dela?) Foi bom!(...). Ganhei em casa 

(...). (Quem lhe ajudou?) Dindinha Mariquinha, a mesma que me pegou quando eu 

nasci. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

De modo geral, a partir do final da década de 1990 se tornou frequente os partos de 

coqueirenses em hospitais, especialmente na cidade de Jacobina, assim como os pré-natais e 

os acompanhamentos médicos em geral. Contudo, a oralidade dos moradores transcrita no 

trecho de entrevista coletiva a seguir, corrobora a importância das parteiras nos territórios 

quilombolas de Coqueiros e circunvizinhos diante da falta de acesso aos serviços profissionais 

que com as exigências e fiscalizações passaram a ser acessados pela população embora com 

certa dificuldade, quase sempre marcada por deslocamentos para as cidades mais próximas, 

em condições insalubres.  
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AURELINO: (...) mãe Chiquinha (...) acho que ela apegou mais de duzentos 

meninos aqui. ANTÔNIO: duzentos só?  AURELINO: Eu acho que foi mais de 

duzentos. JOSÉ: Ela pegava umas oito regiões dessas aqui. Só chega a duzentos? 

Ela e Mariquinha, duas. (...)(E esse tipo de parto ainda acontece na comunidade?) 

AURELINO: Hoje quando tem um problema sério tem que levar do jeito que tiver, 

o último que eu levei foi uma mulher ali que ela disse: _eu vou chamar comadre 

Cota para mode vim aqui, aí ela olhou e disse:_nós temos que mandar para Jacobina, 

nós não bota as mãos (...) não sei se foi em 2000, peguei um carro emprestado com 

um amigo e quando chegou lá no posto à menina simplesmente fez o procedimento. 

GEROLINA: Mas hoje não faz mais não. (...). AURELINO: Mas se tiver uma 

emergência ainda tem alguém. GEROLINA: Já aconteceram várias situações esse 

ano aqui...  já tinha nascido bebê e ninguém podia mexer não, tem que mandar para 

o hospital porque hoje quem não tem o COREN não está autorizado para fazer 

contato, teve a orientação: enrolar a criança, botar em cima da mãe na ambulância e 

ir levar do jeito que estiver, hoje a situação de risco é grande. ELIANA: Porque 

naquele tempo atrás não tinha a experiência que tem hoje. (ENTREVISTA 

COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

Somente no final do ano de 2014 foi implantado na comunidade quilombola de Coqueiros 

uma Unidade Básica de Saúde da Família com equipe médica e profissional mínima e 

atendimentos regulares, frutos de reivindicações da comunidade por meio da Associação e de 

intervenção política do então vereador Oliveira Francisco, morador de Coqueiros.  

Secularmente à margem do sistema básico de saúde, a comunidade quilombola de Coqueiros 

estabeleceu uma organização própria que contribuiu para continuidade do grupo tendo como 

símbolos os chamados curandeiros e as parteiras, personagens da comunidade tratados com 

reverência e admiração por seus saberes empíricos herdados de seus ancestrais. Destaco a 

importância das mulheres quilombolas nessa organização, especialmente, no que se refere ao 

ofício de parteira, herdado exclusivamente por elas, que entendendo a prática como algo 

sagrado não recebia pagamentos e atuavam também como lavradora para garantir a 

sobrevivência própria e de suas famílias.  

Os mais velhos rememoram também, que até meados da década de 1980 não havia escola em 

Coqueiros. As falas dos moradores revelaram que a roça era o principal espaço educativo 

onde as crianças acompanhadas pelos pais e avós se ocupavam e aprendiam os saberes 

cotidianos e as técnicas de trabalho que reproduzem até hoje.  

 
Era vida ruim, trabalhando demais, panhando café, catando coco e não era vida boa 

não. (...) eu com nove anos eles (se referindo aos pais) iam para a roça e eu já ficava 

cozinhando pra eles comer (risos), não tinha escola, não tinha escola... porque os 

moradores eram poucos, era um aqui outro naquele mundo, aonde que tinha esse 

professor? Tinha nada, professor era a roça, era! (E a senhora estudou?) Aonde, já 

viu filho criado sem mãe estudar, não tinha escola, não tinha lugar pra estudar, 

Mirangaba não era cidade, não tinha nada em Mirangaba era uma casinha aqui outra 

lá. Eu já era mãe de família, quando veio ter um prefeito em Mirangaba. (...). Oh, a 

série que eu estudei foi enxada (risos), foi à enxada, enxadete, cavador... Eu plantava 
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banana, de tudo de roça eu plantava, trabalhava de enxada entrava semana e saia 

semana. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Os moradores contam que na década de 1940 com a explosão demográfica no entorno do 

Garimpo Maravilha situado nas Serras de Jacobina devido à produção aurífera, uma 

professora chamada Maria passou a dar aulas na comunidade de Santa Cruz para onde 

algumas crianças coqueirenses se deslocavam a pé com o intuito de aprender a ler, escrever e 

realizar operações matemáticas. O ensino tradicionalista normalmente acontecia na igrejinha 

da comunidade e tinha caráter religioso, patriota e autoritário. Contudo, nem todas as crianças 

tiveram acesso à escola que era particular, pois muitas famílias não tinham condições de arcar 

com as despesas.  

 
Tinha criança que com oito anos já trabalhava na roça, agora eu quando eu vim 

trabalhar já estava grandinha, ainda estudei um ano de escola (fala com animação). 

(A senhora estudou aqui no Coqueiro?)Ali em cima na Santa Cruz... uma professora 

que chamava Maria, ela não era daqui mesmo do Coqueiro não, eu nem sei de onde 

era, ela foi embora para Paraná. (E aqui no Coqueiro não tinha escola?) Para 

professora assim não tinha não, mas foi de uma influência de um garimpo que tinha 

aí na Maravilha e veio essa mulher ensinar aí na Santa Cruz, ela ensinou muitos anos 

e depois foi que rendeu muita professora graças a Deus, vinha de Mirangaba ensinar 

aí. (Qual é a lembrança que a senhora tem da escola?) Era bom que aprendi, não é 

como as escolas de hoje não, a professora quando a gente chegava lá na segunda 

feira, os alunos tudo tinha que levantar e rezar para poder começar o estudo. Na 

sexta feira que encerrava a escola tinha que rezar todos os alunos tomar a benção a 

ela para poder sair, todos os dias meio dia nós tinha que cantar o hino. (...). Dona 

Maria botava ordem mesmo e podia ser moça tinha que atender ela, tinha que 

atender. (A senhora tinha quantos anos?) Parece que quando eu fui para a escola eu 

tinha dez anos que eu estudei um ano e sair com onze anos de idade, já sair lendo e 

escrevendo, só uma coisa que eu não aprendi foi conta. (Pausa). (VALDINETE, 

Coqueiros, 15/02/2017). 

 

(A senhora estudou?) Aonde mulher!  (...) não sei a leitura não e é triste a pessoa que 

não sabe ler (pausa)(...) (Naquele tempo tinha escola no Coqueiro?) Tinha! agora 

naquele tempo que eu fui criada a escola era paga não tinha uma escola como hoje, 

os pais tinham que pagar para botar os filhos para estudar (...) meu irmão como mais 

velho pai botou para estudar e pagou a escola dele, eu como mais nova... que hoje 

quando está com quatro anos a criança já está estudando, naquele tempo era uma 

besteira dos pais que só botavam com sete, oito anos, aí meu pai morreu e minha 

mãe não mim botou para estudar (...). Hoje você não pode investir fracasso no 

estudo porque tem carro para levar, tem livro, merenda tem tudo, você não pode 

dizer meu filho não está estudando porque eu não tenho condições, tem com certeza, 

agora naquele tempo não tinha. (APARECIDA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

Em meados da década de 1980 foi construída a Escola Municipal Clementina dos Santos, que 

atualmente oferece os níveis de ensino de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I (séries 

iniciais), sendo a maior parte dos professores advindos da cidade de Mirangaba. Já para 

concluir a Educação Básica os estudantes são transportados para sede do município. Todavia, 

cabe ressaltar, com base nos relatos de moradores, que muitos estudantes daquela época 
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abandonaram os estudos antes de ingressar nas séries finais do Ensino Fundamental para 

trabalhar, sendo a conclusão do Ensino Médio mais acessado pelos jovens.  

Sobre os dias atuais, os moradores apontam melhores condições na infraestrutura da escola, 

referindo-se aos livros didáticos, a merenda e o transporte escolar de melhor qualidade. 

Ademais se encontra em construção uma escola com quatro salas e uma quadra poliesportiva 

coberta para atender estudantes do Ensino Fundamental II (séries finais) na comunidade, 

conquistas advindas por meio do acesso aos programas federais em parceria com o poder 

público municipal de Mirangaba.  

 
Eu estudei só até a terceira série, já depois que eu fiz uma aceleração em Jacobina de 

três meses. (E o que se lembra da escola?) Era criança, mas só estudei até uns sete 

anos, com sete anos eu já comecei ir pra minhas feiras, não tinha nada e eu toda vida 

sou interessado pra ganhar um dinheiro, aí tive que me virar. Meu irmão mais velho 

só faltou dois anos pra se formar já os mais novos tudo se formou. (...) Era umas 

escolas que as professoras que ensinavam era Maria, era Leci, era em casa. Esse 

colégio quando abriu eu já estava indo para as feiras, se eu fosse estudar eu não ia 

pra feira. (...) já tem uns trinta e tantos anos, se não tiver mais. (AURELINO). 

Nós (incluindo os irmãos) tivemos uma infância tranquila, estudamos dentro das 

medidas que a comunidade pode oferecer porque aqui só tem até a quarta série que 

agora é o quinto ano e ainda é assim essa situação. (...) brincava, estudava infância 

mesma de menina da roça, acompanhava os pais pra roça (...) trabalhava para ajudar 

os pais. (JOVENTINA, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

Hoje é comum a participação de adultos e idosos em Programa Nacional de Alfabetização, 

promovidos pelo governo federal em parceria com a Associação local. Contudo, as narrativas 

desse público revelam que embora motivados pelo desejo de aprender a ler e escrever a 

permanência é comprometida pelas dificuldades de aprendizagem e a fadiga do trabalho 

diário da roça.  

 
(Você estudou?) Eu estudei, mas foi muito pouco, só sei mesmo assinar o nome. Eu 

estudei, mas o meu foco era a roça, eu estudei muito em Santa Cruz, mas a minha 

mente não é para estudo não (...). Agora me matriculei na escola da noite (referindo-

se ao Programa Nacional de Alfabetização/TOPA). (ELIANA, Coqueiros, 

03/03/2017). 

 

(O senhor estudou?) Não! Eu não tenho leitura nenhuma. Ah, naquele tempo nós era 

da roça, foi criado na roça desde pequeno (...). Ainda fui uns dois dias aí, já foi por 

minha conta, já tinha tanta família, tanta família! Trabalhava o dia, chegava morto e 

ia pra escola (...) chegava com o corpo já ruim e ainda tentava ir, mas, oh, pra fazer 

o quê? (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Na comunidade quilombola de Coqueiros, com raras exceções, até meados da década de 1980 

a transmissão de conhecimentos, práticas e valores era exclusiva dos “campos sociais” como a 

família, os grupos de amizade e de trabalho marcados por laços de parentesco e vizinhança 
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gerando processos educativos que posicionam os indivíduos em relação ao mundo, 

construindo conhecimentos, culturas e identidades (WOODWARD, 2011). Nessa perspectiva, 

a roça se destaca como um desses espaços educativos que contribui para a identificação dos 

sujeitos com o território, onde produzem o próprio sustento e de suas famílias e criam laços 

afetivos com o espaço habitado. A educação escolar, todavia, é almejada pelos moradores, 

especialmente, adultos, jovens e crianças; pelos primeiros com sentidos de aprender a ler e 

escrever e para os últimos como formação intelectual e profissional. De modo geral, estima-se 

que 15% da população é analfabeta
35

, sobretudo, os idosos. Já os adultos, a maioria tem o 

Ensino Fundamental incompleto nas séries inicias, em detrimento das circunstâncias 

históricas apresentadas. Já a conclusão da Educação Básica é uma realidade mais acessada 

pelos jovens, alguns concluintes ou ingressos no Ensino Superior. Contudo, é importante 

ressaltar que entre os jovens está presente, também o fenômeno do êxodo rural que leva ao 

abandono dos estudos escolares em busca de acessar mais rapidamente suas aspirações 

materiais, questão que abordarei no final dessa seção. 

O dia-a-dia na comunidade quilombola de Coqueiros segue o movimento aparente do sol, às 

seis horas da manhã os moradores começam a acordar e a desenvolver rotinas de trabalhos 

marcadas pelo labor das roças. As mulheres realizam atividades domésticas como limpar a 

casa, varrer o quintal, lavar roupas, cozinhar. Depois do café matinal a vila praticamente 

esvazia; homens, mulheres, pais e filhos vão às roças, lutar pelo sustento de suas famílias, 

mantendo um modo de vida peculiar da comunidade. É possível observar esse movimento, 

especialmente, nas primeiras horas da manhã e no finalzinho da tarde, quando os agricultores 

estão saindo ou retornando para suas casas. No diário de campo datado de 18 de janeiro de 

2017 – ocasião em que fui convidada por uma moradora com faixa etária de cerca de sessenta 

anos para juntar-me a ela, sua neta (mãe aos 16 anos), o bisneto e uma vizinha sentados no 

terreiro de casa - fiz o seguinte registro: “Final de tarde chegando, os agricultores retornavam 

das roças para suas casas (alguns puxando jegues) e a medida que passavam na estrada em 

frente a casa de Dona Lourinha paravam para pedir-lhe a benção
36

.” (DIÁRIO DE CAMPO, 

2017, p.7). 

                                                             
35

 Segundo dados do Sistema E-SUS Atenção Básica, 2017. 
36

 Ação de benzer favor divino. Na comunidade quilombola de Coqueiros, o ensinamento é incumbido aos pais 

que cobram a atitude aos filhos em sinal de respeito aos mais velhos, parentes ou não. Os religiosos pedem ainda 

bênçãos ao padre e a “mãe de santo”. Os cumprimentos diários também são bastante comuns, apresentando 

variações entre os mais velhos que cumprimentavam e cumprimentam os compadres com os dizeres: “nosso 

senhor lhe dê bom dia; nosso senhor lhe dê a mesma”.  
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As roças na/da comunidade quilombola de Coqueiros caracterizam-se por plantios de pequeno 

e médio porte cultivados em terrenos herdados de seus antepassados ou comprados há 

décadas. Em geral, distam poucos quilômetros das casas, sendo comuns as roças de quintal, 

comumente cultivadas pelas matriarcas no fundo de suas casas, marcando a paisagem da 

comunidade. Há também as roças mais longínquas, limitantes ou inseridas no território de 

outras comunidades pertencentes ao perímetro quilombola do município de Mirangaba. O 

deslocamento é feito a pé ou montado em jumentos, outros utilizam automóveis, sendo os 

primeiros mais corriqueiros.  

 
(Onde é sua roça?) É uns “quichicholes” aqui pra baixo... aqui embaixo. (O senhor 

vai todo dia lá?) Todo dia, todo dia, todo dia!!! (fala com vivacidade) se não fosse à 

ladeira... a gente ia lá pra senhora ver o plantio de arroz como é. (ANTÔNIO, 

Coqueiros, 10/03/2017). 

 

assim no quintal, as vezes eu planto assim uma covinha de andu aqui mesmo pelo 

terreiro, para mode não está quieta (risos) e a minha turma tudo luta, graças a Deus, 

tem assim um pezinho de bananeira... um pezinho de aipim para mode não comprar. 

(VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Minha roça... tem aqui no quintal também... E tem na Bernadinha e tenho no Jan 

Velho (pausa), só que agora com esse sol, as roças estão muito desvalidas, a minha 

mesmo aqui do quintal da casa, eu vou te mostrar... os animais acabaram, matou as 

bananeira tudinho (....) mas tem outro cantinho que tem os pés de bananeira aqui 

mesmo perto, ali mesmo onde é a casa de minha mãe. (ELVIRA, Coqueiros,  

02/03/2017). 

 

minha roça, nossa roça não fica aqui pertinho não, é para ali oh (aponta para a 

estrada em frente à casa), lá para o lado do Lajedo...Vai a pé, vai montado, vai de 

moto, vai de carro (risos). (VENERANDA, Coqueiros, 16/02/2017). 

 

O trabalho agrícola na comunidade é realizado coletivamente entre familiares por meio de 

técnicas e ferramentas rudimentares e tradicionais, como roçar, cavar, plantar, cortar, apanhar 

com auxílio de enxada, foice, facão, machado, etc. Em geral, não há divisão de trabalho entre 

homens e mulheres, no entanto, algumas práticas que exigem maior esforço físico podem ser 

reservadas aos homens.  

 
(O que o senhor faz na roça?) Trabalho, eu trabalho!!!  (fala com animação) oxem! 

planto banana, planto capim, planto arroz, roço pasto (pausa) enquanto Deus me der 

vida e saúde ainda é pra lutar. (...) Ela (referindo-se a esposa) já está com um bocado 

de feijão nascido, limpando a vazante e plantando, ela mesma... ela já tem um monte 

de feijão nascido! (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Meu dia a dia esse aí que você viu (referindo-se a chegada da roça próximo ao meio 

dia, o armazenamento de água na cisterna e o trabalho de servente na reforma da 

própria casa), fazendo um pouco de tudo (...). Trabalho de enxada plantando banana 

e capinando mato... Planto só banana, andu, feijão quando dá, agora ninguém está 

plantando mode essa seca, mais eu planto banana, feijão, café. (ELIANA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 
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Tem mulher aqui que caça lenha... minha tia Chiquinha até brejo ela cavava que o 

brejo tem vez que é atolador... hoje não que com esse sol tá tudo seco. (E a senhora 

já plantou no brejo?) Já, já plantei várias vezes, várias vezes, agora eu só não fazia 

cavar, já pegava o brejo cavado, aí só fazia botar as muda lá dentro. (IRENE, 

Coqueiros, 15/02/2017). 

 

A agricultura produzida na comunidade quilombola de Coqueiros se caracteriza pela 

diversidade na produção de alimentos incluindo banana, café, arroz, feijão, andu, aipim, 

mandioca, batata, abobora, jerimum, milho, laranja, manga, tangerina, jaca, abacate, 

maracujina com base nas estações do ano e períodos de chuva. Está voltada para subsistência 

das próprias famílias e da comunidade e o excedente da produção é comercializado com a 

finalidade de reforçar a renda familiar. O arroz de pilão, o feijão, a mandioca processada nas 

casas de farinha, o café torrado, os legumes e as frutas são servidos à mesa dos moradores e 

constituem a culinária da comunidade, sobre a qual abordarei a seguir.  

 
Na roça mais é banana, feijão quando é tempo do feijão, planta um arrozinho, meu 

filho mesmo está com o arroz maduro. (A produção é só para comer?) Não, a banana 

vende, o arroz às vezes, não vende tudo, mais vende uns dois quilos na semana santa 

para aqui mesmo... Todo mundo dessa rua quer arroz de pilão, não faz é chegar pro 

povo. Mas, esse aí é pouco, é só para comer (referindo-se a produção de arroz do 

filho), às vezes a gente dá algum quilo para alguma pessoa aqui, mas não é pra 

vender na feira muito não. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Colhe para botar dentro de casa para comer (referindo-se a produção de feijão). 

(Você vende?) aqui só vende a banana e café, o que a gente planta da roça para 

vender mesmo é só banana. (Vende para quem?) Na feira (...), só que da roça mesmo 

a gente só vende banana e café, se a gente planta feijão a gente não vende, se planta 

milho não vende, planta a manaíba para fazer a farinha (...), a gente faz farinha para 

o consumo da gente, não vende não, só vende a banana e café. (ELIANA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

No diário de campo datado de 24 de abril de 2017, registrei a visita que fiz a quilombola de 

sessenta anos de idade, que encontrei trabalhando em sua roça, denominada Bernadinha, 

embora fosse dia de feriado nacional. O relato corrobora sobre a distância das roças, as 

técnicas simples e manuais de trabalho, a diversidade dos alimentos produzidos, 

especialmente, para o consumo familiar, a presença das mulheres nessa atividade e ainda a 

produção de sentimentos produzidos no/com o território por meio da memória do vivido com 

os antepassados nesse espaço permeado de significados não apenas pelos sentidos de sustento, 

mas, também e, sobretudo, pelos sentidos de afetividade que produz identidades territoriais. 

Nessa perspectiva, com base em Anjos (2006), a terra usada pelos quilombolas possui um 

forte significado simbólico, à medida que se torna o espaço geográfico necessário para a 

continuidade e a reprodução do seu modo de vida. 
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No caminho de aproximadamente 3 km, muita prosa, fotos e pensamentos... (...). Na 

roça, Marta abriu a cancela e descemos a trilha rodeada de bananeiras, algumas 

palmeiras, pés de aipim, café, andu, tangerina, cana-de-açúcar, manga, mas, 

sobretudo de bananeiras entre as quais encontramos Dona Tereza trabalhando 

protegida por um pano na cabeça e botas, a mulher limpava as bananeiras retirando 

com as próprias mãos as folhas secas e depois plantou aipim, abrindo as covas com a 

enxada e cortando o talo do pé de aipim com o facão, enterrando-o com os próprios 

pés. D. Tereza interrompeu os trabalhos para me apresentar a roça, rememorando o 

tempo que trabalhava com a saudosa mãe e o esposo. Mas adiante Marta e eu 

degustarmos tangerina e cana-de-açúcar, tudo muito fresquinho e saboroso. Além 

das tangerinas também ganhei aipim para saborear com os meus. (p.35). 

 

A banana apresenta-se como potencial agrícola da comunidade quilombola de Coqueiros, 

comercializada pelos moradores em feiras livres de cidades e municípios vizinhos, a exemplo 

de Mirangaba, Jacobina, Ourolândia, Saúde, Capim Grosso. O café e o arroz de pilão 

(também conhecido como arroz de grota ou de roça), que no passado garantiram o sustento 

das famílias, também são comercializados, hoje, especialmente, no interior da própria 

comunidade e vêm resistindo a baixa produção em decorrência das adversidades climáticas e 

do empreendimento comercial da banana. Nos últimos anos, com a baixa produção de 

alimentos ocasionada pelo período de longa estiagem, alguns moradores vêm empreendendo 

pequenos negócios de compra e venda de alimentos agrícolas, comprados, principalmente, no 

centro comercial agrícola de Jacobina que reúne semanalmente alimentos produzidos nos 

municípios do Piemonte da Chapada da Diamantina, que somados aos alimentos produzidos 

na própria comunidade são vendidos nas feiras livres dos municípios citados. 

 
(Sobre a fonte de renda, a comunidade do Coqueiro vive culturalmente de quê?) 

GEROLINA: da banana! JOVENTINA: Banana, verduras, ervas... GEROLINA: 

Mas o potencial mesmo é a banana. (...) MINERVINA: A banana, café. JOSÉ: 

depois deles destaca tangerina, laranja e manga. AURELINO: Agora o potencial 

mesmo é a banana. IZALTINA: Porque esses outros só são de ano em ano, manga, a 

laranja. GEROLINA: Tem um período de cada uma dessas frutas, café de um 

período, agora a banana essa é em primeiro lugar. Aí têm os outros que depende da 

época do ano, com esta estiagem, esse ano as mangas já não teve a mesma 

quantidade do ano passado. (...) aí você coloca agricultura familiar. AURELINO: E 

o potencial é a banana. GEROLINA: Bolsa família é uma das rendas... E 

Aposentados. (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

quase todo mundo se joga pra feiras e vai vivendo. Quem quer vende toda 

mercadoria vende banana, tomate, batatinha, pimentão, coentro... o que der na 

cabeça pode enfrentar que vai. (Tudo produzido aqui no Coqueiro?) Não, tem umas 

coisas que é e outras são compradas em Jacobina. (E vende onde?) Vende no 

Paraíso, Capim Grosso, Saúde, pra onde for vende, a gente mesmo pega a feira de 

Ourolândia. (E vende bem?) Vende! Uma dúzia de banana vende por três, três e 

cinquenta, conforme a banana. (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

A comunidade quilombola de Coqueiros é predominantemente agrícola, estima-se que 90% 

dos moradores tenham na agricultura familiar sua principal fonte de subsistência junto à 
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pecuária. Contudo, inserida no polígono da seca, a comunidade convive com a escassez de 

chuva que se agravou nos últimos anos, materializando-se na perda parcial das lavouras. 

Nessa perspectiva, o acesso a outras fontes de renda como a aposentadoria rural e ou a pensão 

por morte e o Programa Bolsa Família
37

 têm se tornado benefícios importantes para as 

famílias. Assim, em consonância com os dados da Tabela 4 e nas informações da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, estima-se que 90% da população são 

agricultores, 9% são aposentados e outros são funcionários públicos municipais efetivos ou 

temporários somado a pequenos comerciantes de cereais e bebidas presentes na comunidade. 

E acrescenta-se que 66% das famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, que se 

destaca como importante fonte de renda complementar para os moradores. Contudo, é 

importante marcar que quase todos os coqueirenses desenvolvem atividades agropecuárias 

como fonte primária ou secundária de renda. 

 

Tabela 4 - População da comunidade quilombola de Coqueiros e fontes de renda 

População Geral Famílias Aposentados  Beneficiários do Programa 

Bolsa Família/família 

950 190 85 (9%) 125 (66%) 

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (E-SUS), 2017. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes, 2017.  

 

É importante destacar que a aposentadoria é apresentada como triunfo por aqueles que 

batalharam quase a vida inteira nas roças contra os dissabores da pobreza em uma 

comunidade negra rural no Semiárido Brasileiro. O benefício, na maioria das vezes, é 

compartilhado entre o titular e seus familiares que somam forças em prol de suas 

sobrevivências, fato relevado nas narrativas dos quilombolas. 

 
Vivo do auxílio que Deus me deu, da aposentadoria (...) por idade e por viúva, eu 

tenho dois aposentos e tenho uma rocinha de banana ali embaixo que os meninos 

(referindo-se aos filhos) cortam a banana toda semana, é de que a gente vive, é de 

meu aposento, da roça e da roça. (...) A banana é para vender na Jacobina, toda 

semana a menina vai vender. (...) inteirando com o dinheiro do aposento aí dá para 

comprar a mercearia de passar semana, aí toda semana eles cortam e ela vai vender 

na feira lá na Jacobina, tem vez que corta cinco caixas, seis, sete tem vez que corta 

oito, toda semana tem esse pouquinho de banana para a gente sobreviver.  (IRENE, 

Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Quase que as roça já acabou, mas eles (referindo-se aos filhos) têm um cercadinho 

aí, eles vivem aí de um aluguel, de um pastinho, oh né muito não, e trabalha também 

na roça, assim, tem um terreno de banana no quintal, agora que quase que não está 

tendo porque a seca esta grande, não está? (...). É, mas eles lutam graças a Deus! (...) 

                                                             
37

 É um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema 

pobreza do Brasil. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação 

brasileiros com renda familiar per capita inferior a setenta e sete reais mensais. 
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e eu graças a Deus tenho o aposento, então divido com eles (pausa), é! divido com 

eles porque se não fosse assim... e eles também arrumam esse auxílio da Bolsa 

Família também, ajuda! E estamos vivendo na graça de Deus. (VALDINETE, 

Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Cabe ressaltar que para completar a renda familiar alguns moradores costumam apanhar coco 

babaçu, abundante no município, tanto para uso culinário quanto para comercialização do 

fruto, frequentemente utilizado nas fábricas de cerâmica de Jacobina como fonte de energia, e 

ou produzem objetos artesanais para uso próprio e pequenas negociações. Há ainda aqueles 

que se tornam assalariados temporários, trabalhando diárias em pequenas e médias 

propriedades dentro e fora da comunidade.  

 
(E além da roça a senhora trabalha em mais alguma coisa?) mais só na roça, mas tem 

hora que eu junto coco, eu vou numa lenha, faço uma vassoura (...) a menina traz a 

palha, Maria, traz cabo e eu faço e a gente vende e eu divido o dinheiro mais ela. Eu 

vendo a vassoura por três reais e a mão de fogão pequenininha, não cobro não, faço 

é dá a pessoa que compra a vassoura, agora a menina ali ela cobra (...). Assim 

também tem hora que é de noite eu faço tapete, num está vendo esses panos tudo aí? 

(Referindo-se as mantas de sofá e tapetes no chão) as meninas arrumam tira de pano 

e eu faço de noite, não é ganhando dinheiro não, (...) só para divertir. (E a senhora 

vive de que hoje?) eu tenho o meu aposento, de viúva e agora eu mim aposentei 

mesmo por idade. (ELVIRA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

Meus filhos? Eles trabalham para os outros ganhando o dia a dia, assim de enxada, 

de foice, na roça também, agora esse que morava aqui mais eu, ele trabalhava na 

roça também. (Referindo-se ao filho de 40 anos de idade, falecido por chagas, há 

cinco anos). (IRENE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

Abro um parêntese para apresentar as técnicas de produção de alguns alimentos produzidos e 

consumidos tradicionalmente na comunidade quilombola de Coqueiros, especialmente o arroz 

de pilão, o café torrado e a farinha. No diário de campo datado de 19 de fevereiro de 2017, 

relato a experiência que tive na manhã do dia 16 quando visitei o plantio de arroz na roça 

chamada Palmeiras a convite de uma moradora, na ocasião pude observar a paisagem, a 

produção agropecuária e obter informações sobre as técnicas de plantio do chamado arroz de 

pilão e da culinária da comunidade quilombola de Coqueiros. Segue trechos do relatório: 

 
A caminhada de duração de mais ou menos uma hora entre ida e vinda foi uma 

experiência agradável e proveitosa, pude contemplar aquela plantação de arroz e 

também a paisagem formada pelas palmeiras e pela plantação de banana, abundantes 

na região. Também observei a criação de gado e aprendi sobre os pratos típicos da 

comunidade: o arroz de grota e seus derivados como bolo e cuscuz, a galinha 

caipira, todos preparados com óleo e/ou leite de coco babaçu in natura, outro 

ingrediente típico da culinária coqueirense. Também, foi citado pela moradora a 

banana como elemento culinário de destaque tanto para o consumo e venda direta 

como para produção de doces caseiros e preparação de misturas com carnes cozidas. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 15). 
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O relato da moradora sobre as técnicas e os procedimentos da produção de arroz, gravado e 

reescrito no diário de campo, evidencia a prática agrícola na comunidade quilombola de 

Coqueiros baseada em técnicas manuais com auxílio de ferramentas rudimentares. Também, 

corrobora que o excedente da produção é comercializado pelos agricultores em escala local e 

regional. Segue a narrativa da moradora: 

 
Primeiramente bota o canteiro e dá um tempo... o canteiro cava igualmente está 

cavando brejo aí pega a semente do arroz depois que o arroz está seco aí joga a 

semente no canteiro, pega terra e põe por cima, aduba, o que tiver de adubo põe no 

canteiro, aí vai cavar o brejo, depois vai esperar a muda crescer (...) aí depois vai 

mudando o arroz dentro do brejo já cavadinho dentro da lama, vai enfiando as 

mudinhas no mesmo brejo... não cava buraco não, é com a mão dentro da lama... vai 

esperar ele crescer um pouco e limpar com a enxada que cria mato... ele foi botado 

os canteiros no mês de setembro... cinco meses para a colheita, depois que limpa é 

só esperar... ali pode ser que der uns quatro sacos, é um pouquinho carro uns 300 

reais um saco de arroz. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 15). 

 

A narrativa também revela a diversidade criativa e de sabores derivados do coco babaçu, do 

arroz de roça e também da banana. Observo ainda saberes e técnicas tradicionais marcadas 

pelo uso do pilão
38

 na extração do óleo e do leite do coco babaçu que dão sabor especial aos 

alimentos. É importante destacar que a tradição do arroz de pilão preparado com leite de coco 

babaçu ou licuri é um prato peculiar da comunidade, servido aos visitantes como honras da 

casa e ou a familiares e amigos nas datas sagradas e festivas. 

 
O arroz com leite de coco babaçu e a galinha caipira acompanhada é um prato típico 

na comunidade. Do arroz a gente também faz o bolo, o cuscuz, é um prato típico. 

(...) Do coco babaçu faz óleo, leite para colocar no arroz. (...) O que dá mais trabalho 

é o óleo (...). Quebra o coco na pedra pra tirar o bago inteiro, vai pro forno quando 

tira já sai minando óleo, um cheiro que é uma benção, aí leva pro pilão quando está 

pisando já vê ele começar soltando óleo, vai lavar na água morna, tira aquele bagaço 

joga para a galinhas, vai ferver, aí a água seca e fica o óleo puro na panela. Mas, eu 

mesmo tenho simpatia com óleo eu só faço as altas madrugadas quando todo mundo 

está dormindo... quando faz ele com muita zoada as vezes ele desaparece (...). Aqui 

tem Dê, ela faz não fica sem óleo, ela vende, um litro é vinte reais e as garrafinhas é 

de cinco reais (...). Aqui todo mundo sabe esse processo do coco, sabe quebrar coco, 

sabe pisar no pilão... aprendemos com nossos pais que quando a gente se entendeu já 

foi os pais que ia pra roça e deixava um prato de arroz pra gente pisar, o coco pra 

quebrar pra na hora que eles chegar já está cozinhado meio dia, (...) começou com 

nossos antepassados (...). A gente faz muita coisa com a banana, come ela madura 

faz o doce natural em casa... uns faz outros não faz, a banana verde também pra 

colocar na panela, coloco na rabada... doce aqui não vende não... a banana só é 

vendida mesmo pra fora, pra feiras. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 15). 

 

                                                             
38

 Caracteriza-se como objeto familiar presente na comunidade quilombola de Coqueiros, principalmente, na 

casa dos mais velhos e promove a reunião de familiares em torno da tradição secular de moer os alimentos, de 

origem remota à época do Brasil Colônia, trazido pelos africanos. 
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No diário de campo datado de 05 de março de 2017, relato os procedimentos de torrar café e 

as histórias contadas por uma moradora da comunidade quilombola de Coqueiros gravados 

em vídeo com duração aproximada de quarenta e oito minutos, produzido na tarde do dia 02. 

O relato é extenso, mas julgo importante sua transcrição já que revela informações e 

subjetividades sobre o modo de vida quilombola de Coqueiros que passo a narrar: 

 
Enquanto prepara o fogo para torrar o café, ali mesmo no terreiro de sua casa, 

usando como apoio duas pedras e alguns feixes de lenha, a moradora de 59 anos de 

idade, quebrando a lenha contra o corpo, relata: “Torrava na casa de mãe. De 

primeiro torrava em caco de barro. Hoje não torro mais dentro de casa por conta do 

cheiro (risos). Referindo-se ao zelo com a casa nova, construída de bloco”.  

A mulher limpa o interior da “bola” de ferro usando um pedaço de madeira e vai 

despejando dentro dela os grãos de café, colhidos na própria roça. (...) Enquanto gira 

a “bola” manualmente por um cabo de manivela sem nenhuma proteção, sentada em 

um banquinho de madeira, vai narrando indícios de que a plantação de café na 

comunidade é uma prática de gerações, alcançando pela memória a bisavô.  

A fumaça começa a se espalhar, sinal que o grão está sendo torrado. (...). E 

continuamos a prosa enquanto a bola vai sendo girada: “Agora, está de dez reais o 

quilo, mas não vendo não, só posso dar uma mão a um amigo. (...) Se eu vender 

depois vou ter que comprar.”. Tristonha relata que a colheita de café foi pouca na 

comunidade, acusando o “mal tempo” pela falta de chuva e a substituição dos 

cafezais pelo bananal. E continua o relato: “no meu tempo de menina era safra de 

café, roça que colocava até vinte e cinco mulheres. Mas a roça não era nossa não, 

colhia ganhando o dia, eu, minha mãe e minha irmã”.  

Passados dezoito minutos o cheiro de café é intenso e agradável. É o momento que a 

moradora revela sua aspiração de torrar café até quando tiver vida e saúde. (...) 

saudosa afirma que bom era torrar café no fogão a lenha de sua mãe com quem 

aprendeu torrar em caco de barro. (...). A fumaça e o cheiro de café torrado tornam-

se ainda mais fortes. Ela, então, abre o orifício da bola, tira alguns grãos 

arremessando-os na peneira e informa que ainda faltam alguns minutos já que os 

grãos ainda estão amarelados, o que dificultaria a moagem. Finalmente, aos vinte e 

seis minutos, despeja os grãos de café torrados na peneira para esfriar naturalmente.  

O próximo passo é pisar o café no pilão. A moagem acontece com o auxílio de duas 

mãos de pilão manuseadas concomitantemente por mãe e a filha. É um sobe e desce 

compassado. A matriarca demostrando cansaço queixa-se: “pra pisar é ruim 

demais!”. O ritmo da conversa diminui, é preciso força e concentração. Alguns 

minutos depois, já é possível ver no interior do pilão o pó de café como 

conhecemos. O produto é despejado numa bandeja com o auxílio de uma concha 

para ser peneirado. Ao final do processo, ganhei aquela “mão de café” dada aos 

amigos! (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 20-22). 

 

A prática de produzir o café e prepará-lo para consumo é tradicional na comunidade 

quilombola de Coqueiros e dispara a memória dos mais velhos sobre a presença de seus 

antepassados com quem vivenciaram as alegrias e as agruras da vida rural, baseada no 

trabalho agrícola e nos saberes tradicionais que garantiram a sobrevivência de suas famílias. 

A técnica de torrar o café envolve saberes práticos baseados na observação e no uso de 

utensílio de ferro com manivela em substituição aos utensílios de cerâmicas que exigem 

movimentos corporais repetitivos e fadigosos. Para finalizar a preparação do café usa-se o 

pilão que, também, exige conhecimentos e grande esforço físico. O café torrado como é 
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conhecido, é usado pelos quilombolas para o próprio consumo e ou para presentear amigos, 

outros vendem o excedente da produção que vem diminuindo diante da pouca plantação de 

cafeeiros que marcaram a paisagem e a memória dos mais velhos, em detrimento da plantação 

de banana com grande potencial agrícola na comunidade. 

O processamento da mandioca nas casas de farinha, também, é uma prática antiga entre os 

quilombolas de Coqueiros, realizada de forma coletiva e voltada para o consumo familiar. A 

atividade é considerada árdua devido aos esforços físicos e os procedimentos repetitivos que 

envolvem familiares e comunitários. Nessa perspectiva, a casa de farinha se apresenta como 

um espaço coletivo promotor de aprendizagens e ajuda mútua que, também favorece a 

integração dos territórios quilombolas em torno de Coqueiros. Para Anjos (2006), a casa de 

farinha, que “permanece viva nos quilombos, sendo o símbolo de um caminhar junto, o 

exemplo de que tanto o dia-a-dia quanto o futuro da comunidade sempre se basearão na 

sobrevivência desse espaço.” (ANJOS, 2006). 

 
A gente fazia muita farinha (pausa), eu me abusei de casa de farinha, até o cheiro me 

abusou, levantar de madrugada para colocar a massa na prensa, tirar massa de 

prensa, oh! (Fala impaciente). (...) A casa de farinha era nossa, era do meu pai, lá no 

Feliciano. A casa de farinha era pra todo mundo, era pros vizinho, era pra nós, era 

para a comunidade. (...) Jordi mesmo tinha uma casa de farinha ali, mas o povo não 

está plantando mandioca mais não, a luta na casa de farinha é dura, oh quem quer 

mais trabalhar em casa de farinha vender um pratinho de farinha para ganhar dez 

reais, (pausa), querem mais nada, muito pesado. (pausa) (JARDELINA, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

A gente não faz farinha para vender, faz para o consumo da gente, só vende a 

banana e café. (...) Todo mundo quando tem mandioca faz, já tem uns seis meses 

que a gente fez farinha. (Paga para fazer?) Paga por prato se você fizer um saco de 

farinha deixa três pratos, é por prato aqui... Vamos supor se hoje eu vou rancar uma 

mandioca, eu vou lá na casa do rapaz converso com ele (...) e vou para casa de 

farinha mais minha família... Que aí um vai apertar a prensa, outro vai peneirar e 

outro vai mexer, casa de farinha envolve muita gente, todo mundo que está lá 

trabalha. (Fica onde a casa de farinha aqui?) A casa de farinha fica uma lá em Carlos 

Soares, uma ali na comunidade de Mané Virgílio, outra em Santa Cruz, outra na 

Palmeira e outra no Jatobá. (...) quando a gente ia fazer farinha levava mandioca nos 

animais e a gente ia de a pé para Carlos Soares. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

O modo de vida da comunidade quilombola de Coqueiros é marcado por práticas e saberes 

agrícolas que garantem o sustento das famílias que trabalham em colaboração e produzem 

processos educativos por meio da transmissão familiar de técnicas de produção, de culinária e 

de comercialização aprendidas com os ancestrais. Essas práticas sociais produzem identidades 

territoriais e contribuem para a continuidade do modo de vida quilombola. Assim, concordo 

com Anjos (2006a) que essas comunidades mantêm tradições e tecnologias que seus 
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antepassados trouxeram da África, como a agricultura, a medicina, a religião, o artesanato de 

cerâmica e palha, a linguagem, a relação sagrada com a terra, o valor da vida comunitária. 

Contudo, é importante destacar a presença do êxodo rural na comunidade quilombola de 

Coqueiros que distancia pais e filhos que migram para outras cidades e estados do país em 

busca de melhores condições de vida. Esta realidade ocorre há décadas e vem ganhando força 

nos últimos anos. A priori o público eram os pais de família e alguns jovens tendo como 

destino a cidade de São Paulo-SP, nos dias atuais, têm envolvido, sobretudo, os jovens 

(alguns pais de família na adolescência) que deixam o território onde nasceram para trabalhar 

como assalariados temporários em grandes lavouras nas cidades de Luiz Eduardo Magalhães 

na Bahia e em municípios do estado de Minas Gerais. Segundo Fiabani (2015) o êxodo rural 

representa outro agravante em decorrência da não titulação das terras, processo em que as 

comunidades quilombolas perdem os jovens e adultos com capacidade de trabalhar e 

“Consequentemente, os laços que unem os mais velhos aos mais novos fragilizam-se.” 

(FIABANI, 2015, p. 167). 

A fala da moradora de 27 anos de idade mostra preocupação com sua geração cada vez mais 

participante do êxodo rural que leva o abandono dos estudos escolares e promove o 

deslocamento das famílias de seus espaços de vida. O fato é corroborado na observação 

registrada no diário de campo datado de 16 de março de 2017, que envolve outra preocupação 

de moradores com os jovens migrantes: o contato com outros valores e estilos de vida no 

espaço que expressa liberdade. 

 
aqui o êxodo rural é muito grande, muito grande mesmo, e antes só iam os maridos, 

deixavam suas esposas com seus filhos em casa e agora vai o pai, na mesma da hora 

já manda o dinheiro vai a mãe e leva os filhos. (...). Quando chega 18 anos diz: _ah 

eu não me formei, não vou me formar mais não que eu vou para Minas catar laranja, 

eu não preciso disso. Eu já ouvi muitos jovens da minha comunidade dizendo isso e 

eu tenho vontade de chorar por causa que ele está catando laranja hoje e não precisa 

de estudo, mais muitas vezes ele está ganhando ali por produção e a pessoa que sabe 

ler tá botando que ele está produzindo menos sendo que ele está produzindo mais, 

justamente pela falta de estudo que ele não tem, então ele tá sendo dominado por 

uma pessoa que sabe mais do que ele, então o saber nunca é perdido, mesmo que a 

função que você vai exercer no momento não esteja precisando que você saiba ler. 

(JOVENTINA, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

Na noite do dia 10 de março quando me recolhia para dormir, observei a chegada de 

um jovem morador com faixa etária de 18 anos que adentrou a casa para despedir-se 

de Socorro e sua família pelo motivo de estar indo para a cidade de Luiz Eduardo 

trabalhar. Chamaram-me atenção a preocupação e os conselhos da mãe de família 

orientando o moço para não envolver-se com drogas e resguardar sua vida no lugar 

alheio. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 33). 
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Outra tendência entre a juventude que pode ressignificar o ciclo de vida agrícola da 

comunidade quilombola de Coqueiros, tem sido a aspiração por outras atividades 

profissionais de natureza privada ou pública e ainda por formações profissionais em nível 

técnico ou acadêmico. O diálogo entre pai e filha, registrado em entrevista concedida no dia 

10 de março de 2017, revela tal perspectiva. 

 
(E seus filhos e netos todos sabem trabalhar na roça?) Quem? Ninguém quer saber 

de roça, eles só vão na roça pra levar uma comida (referindo-se aos filhos jovens). 

Mas trabalhar na roça? (Interrompe para ouvir a filha jovem que retruca dizendo que 

ela e os irmãos sabem trabalhar de enxada, mas não tem a prática diária, explica que 

buscam trabalhar fora da comunidade em casas de famílias, fazer cursos técnicos, 

cursar faculdade...) (Mudaram as coisas?) Mudou, não mudou? Mudou! Ela já vai 

fazer faculdade, com fé em Deus. (Fala orgulho se referindo à filha que pretende 

cursar pedagogia). (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Assim, a mobilidade por motivo de formação escolar ou êxodo rural, por exemplo, mostram 

que o território quilombola não é fechado e que a identidade não é estável, os indivíduos 

permutam e se envolvem com outros indivíduos e outros processos educativos e culturais que 

podem contribuir para a hibridização cultural, o deslocamento e a ressignificação da 

identidade territorial quilombola que pode vir a ser multiterritorial, isto é, com o aumento 

generalizado da mobilidade é comum que as pessoas “desenvolvam, concomitantemente, 

vínculos identitários com mais de um território ao mesmo tempo, ou com territórios que em si 

mesmos manifestam características muito mais instáveis, múltiplas e/ou híbridas.” 

(HAESBAERT, 2005). É importante ressaltar com base em Font & Rufí (2006) que no 

mundo atual não é necessário emigrar para receber influências culturais de outros estilos de 

vida e formas de pensar, os meios de comunicação de massa ou o contato com o outro 

comportam uma notável influência cultural que produz conflitos identitários que pode se 

resolver ou não. Assim, concordo que “a identidade – inclusive das minorias – não deve ser 

concebida hoje como algo monolítico, mas como um fenômeno múltiplo (...) – e até certo 

ponto imprevisível – que problematiza e recompõe tradições. A identidade é algo que, em 

grande parte, constrói-se.” (FONT; RUFÍ, 2006, s/p).  

Esses conflitos culturais e identitários aparecem com força na fala dos entrevistados, 

especialmente, destacados na próxima seção, uma tensão em que o grupo social ora apela para 

o polo da liberdade e da autonomia, através de identidades híbridas, sempre abertas e 

negociáveis, ora privilegiando o polo da estabilidade, da fixação e do fechamento em 

identidades unas e essencializadas. (HAESBAERT, 2005).  
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4.2 Manifestações simbólico-culturais: tradições, influências e conflitos 

 

O cotidiano do território quilombola de Coqueiros é marcado pela diversidade de crenças e 

ritos religiosos, vividos pelos moradores nas igrejas, nos terreiros, nas casas de devotos, nas 

festividades locais, na Associação, espaços situados no interior da comunidade e em seu 

entorno. O catolicismo e os cultos afro-brasileiros são manifestações religiosas cultuadas há 

séculos na comunidade e adjacências. Já o cristianismo protestante introduziu-se há algumas 

décadas e vem ganhando fiéis e admiradores. Hoje, a maioria dos quilombolas de Coqueiros 

se define católica e a menor parte evangélica protestante. Já os praticantes de cultos afro-

brasileiros, em geral, não afirmam sua crença e/ou permutam entre os cristãos, sobretudo, 

católicos.  

Os devotos católicos, especialmente, moradores mais antigos da comunidade, manifestam sua 

fé participando, especialmente, de missas e rezas. As missas ocorrem com certa frequência na 

igrejinha da comunidade, mas, no passado eram, comumente, celebradas na Igreja das Figuras 

e em Santa Cruz no município de Mirangaba, onde se reuniam em devoção. As rezas de terços 

e afins são saberes transmitido há gerações e praticados cotidianamente, especialmente, na 

quaresma
39

, período que os devotos se reúnem na igrejinha da comunidade e na casa das 

rezadeiras como são conhecidas pelos populares, em rituais de penitência, sempre noturnos. 

As rezas são transmitidas oralmente por meio da escuta, da observação e da repetição e vem 

sendo mantidas, especialmente, pelos mais velhos em tradição de seus antepassados, embora 

dificultadas pelo esquecimento de alguns ritos gravados apenas na memória. Segue falas de 

rezadeira e praticante das rezas na comunidade: 

 
Eu sou católica! Sempre fui e não tenho vontade de mudar. (Como é a sua 

participação na igreja?) Na igreja? Da missa quando tem, o terço, reza. Eu mesmo na 

quaresma rezo de quarta-feira de cinza até sábado de aleluia de manhã, assim 

rezando oficio, o terço, é! (...) Faço o grupo, se vim dois ou três, quem vim 

amanhece o dia aqui mais eu (referindo-se as rezas que acontecem em sua própria 

casa), na sexta-feira da paixão. Agora assim de quarta-feira de cinza, elas chegam, a 

gente reza ofício da mãe de Deus e cada uma vai para sua casa. Agora eu estou 

acompanhando o terço dos homens, na terça-feira sempre vou na igreja rezar mais 

eles. (VALDINETE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

(A senhora tem alguma religião?) Eu sou sempre católica! (...) Eu vou direto, mais 

agora é toda terça-feira, toda terça-feira tem o terço dos homens. (...) (Há quanto 

tempo a senhora frequenta a igreja católica?) Desde criança que eu ia para missa 

                                                             
39

 Palavra que vem do latim quadragésima, é o período de quarenta dias que antecedem a festa ápice do 

cristianismo: a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no Domingo de Páscoa. Começa na Quarta-feira de 

Cinzas e termina no Domingo de Ramos, anterior ao Domingo de Páscoa, período reservado para a reflexão, à 

conversão espiritual. Porém, grande parte dos católicos mantêm suas penitências até a Sexta-feira Santa. 



92 
 

mais minha tia, de tão pequena que eu era que ela me jogava nas costas ia para as 

Figuras. Desde quando mãe rezava. Mãe rezava a quaresma todinha e eu também. 

Agora que ela morreu eu não rezo na casa dela, mas, toda noite eu vou ascender luz 

(referindo-se a capela construída em memória da mãe), ascendo luz e vou para a 

casa de minha tia Joana, aí rezo e venho. Ainda ontem mesmo eu fui, começamos 

ontem, começa de quarta-feira de cinzas até sexta-feira da paixão. A gente reza nas 

casas, menos no domingo aí só na igreja, mas agora não tá rezando no domingo 

porque a gente não sabe nosso senhor dos passos, aí tem que ser de segunda a 

sábado, domingo não reza não. (ELVIRA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

A oralidade dos moradores do território quilombola de Coqueiros revela, também, que o ritual 

das rezas no período de quaresma é marcado pela organização tradicional de um grupo 

conhecido como penitentes constituído por homens envoltos com tecidos brancos que na noite 

de Sexta-feira Santa
40

 percorrem as igrejas, as casas de rezadeiras e as cruzes, que simbolizam 

a morte trágica de moradores, rogando preces em favor das almas. O percurso, sempre 

noturno, tem início na comunidade de Santa Cruz se estende por Coqueiro, Jatobá e Palmeira 

e encerra antes do dia solar, mantendo viva a fé católica e fortalecendo a rede de territórios 

quilombolas em torno de Coqueiros. A narrativa do morador de 83 anos de idade e membro 

do grupo conhecido como penitentes descreve os rituais e revela que essa prática não é 

herança de seus antepassados, tendo sido introduzida no território por meio de influências 

externas: 

 
A penitência é sexta-feira santa. (...) vai pra igrejas e nas cruzes, rezar! Ali enrola 

todo porque não pode ficar descoberto e vai rezar pra aquelas almas que já morreram 

de faca, de tiro, de parto, enforcado (pausa). (Existe penitentes aqui?) Aqui existe, é 

de uns 300 a 400 homens (...) daqui da região mesmo, Santa Cruz, Coqueiro, 

Palmeira, Jatobá. (...) Reza aí na igreja, reza na casa de comadre Joana, reza lá em 

Chiquinha e esse ano vai rezar na cruz de Xéu porque só reza se já tiver sete anos 

que a pessoa morreu, pode ser dentro da mata se a cruz está lá tem que ir, rodeia de 

velas e vai. Sai seis horas (da noite) e tem de chegar na derradeira cruz antes do galo 

cantar por causa do cabeça do grupo porque diz que se deixar o galo cantar o cabeça 

morre. (...) (E quando começou a penitência aqui?) Aí não foi do pessoal nosso 

daqui não, os primeiros foi de Mirangaba. (No tempo do seu avô já tinha?) Já, mas 

tem gente que não liga para aquilo, agora os mais novos foi quem continuou fazer a 

penitência. Aprendi a penitência com o cabeça que morreu. (ANTÔNIO, Coqueiros, 

10/03/2017). 

 

As rezas, também, marcam o luto das famílias coqueirenses, em geral cristãos católicos. O ato 

de rezar reúne familiares e conhecidos durante o velório e sepultamento e se estende até o 

sétimo dia, guiado por rezadeiras, em favor da alma do morto. Outro costume é colocar velas 

próximas do finado, a luz como símbolo que ilumina os caminhos do falecido e permiti 

chegar mais perto do divino. A cerimônia fúnebre, também, é marcada pela consternação e 

                                                             
40

 É a Sexta-feira antes do Domingo de Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento, paixão, 

crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religiosos. 
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solidariedade comunitária e pela fartura de comidas e bebidas. No trecho de entrevista 

coletiva a seguir, os moradores relatam os rituais de morte: 

 
(E na morte existe alguma ritual especial?) GEROLINA: Tem a comida, a reza. (...) 

JOVENTINA: Rezar no velório é uma tradição da comunidade. Reza a noite inteira. 

MINERVINA: E é assim tem gente que sabe quando uma pessoa vai morrer, na hora 

da morte tem que está com a vela perto. JOVENTINA: É Ritual, é ritual. 

MINERVINA: É um ritual porque se morrer no escuro vai ficar na escuridão e se 

tiver uma vela na mão, vai com a luz de Deus, por isso quando morre alguém já diz: 

_corre ascende a vela perto. (Todos que morrem na comunidade passam por esse 

ritual?) ELIANA: Só se não der tempo. Francisquinho: Se for católico todos eles 

passam por esse ritual. MINERVINA: E tem que rezar a noite toda. ELIANA: E a 

cachaça também, a noite toda. (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

O ato de rezar, também, é vivenciado pelos fiéis por meio de uma organização conhecida 

nacionalmente como Terço dos Homens, que reúnem homens, mulheres e crianças às terças-

feiras na igrejinha da comunidade. Esse movimento de âmbito nacional tem como missão 

resgatar para o seio das igrejas os homens de variadas idades. Na comunidade quilombola de 

Coqueiros, a organização teve início recentemente, em meados do ano de 2016, a partir da 

relação com os territórios contíguos e reúne quantidade mínima com destaque para as 

rezadeiras responsáveis por conduzir os ritos registrados na memória e reproduzidos 

oralmente pelos presentes. 

  
(Quando começou o Terço dos Homens no Coqueiro?) MINERVINA: Tem mais de 

um ano que na semana santa estava até rezando, já tem um ano já. (Quem criou o 

grupo?) JOÃO: Veio dos meninos da Santa Cruz que foi o primeiro Terço dos 

Homens que aconteceu no município de Mirangaba, aí de Santa Cruz veio para aqui. 

(...) Toda terça tem se não estiver marcado para ir para outra comunidade (...) 

JOVENTINA: Era para ser só homens, mas aqui como eles estão iniciando agora as 

mulheres ajudam. IZALTINA: foi uma forma de trazer os homens para estar 

participando da igreja porque eu moro ali perto e eu percebi que quase os homens 

não participavam de nada na igreja. FRANCISCO: Eu mesmo nunca fui. 

MINERVINA: Mas vai, se Deus quiser. (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 

02/03/2017). 

 

Destaco parte trecho do Diário de Campo datado de 16 de março de 2017 em que narro à 

observação participante, que realizei no dia 09 na igrejinha da comunidade a convite de 

moradores praticantes do Terço dos Homens:  

 
A “igrejinha” como é chamada pelos moradores da comunidade, estava com os 

poucos bancos de madeira cheios de fiéis, homens, mulheres e crianças. Quando 

entrei, logo anunciaram: _vamos rezar o “Terço dos homens”! _Viemos para ajudar 

os homens que ainda são poucos, acrescentou Dona Jandira à frente do grupo ao 

lado do altar. Sentei. (...). Os presentes somavam mais de vinte pessoas, a maioria 

mulheres e crianças, apenas cinco homens, todos humildes em seus trajes e 

aparentemente cansados da lida.  
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À frente dos fiéis, o altar sagrado para eles, coberto com tecido branco, repleto de 

“santos” reproduzidos em quadros e estátuas: Santo Reis, Santo Antônio, São Pedro, 

São Benedito, São João, São Jorge, Menino Deus, Santa Barbara e outros; alguns 

terços pendurados nas estátuas e cruzes de madeiras posicionadas acima e nas 

laterais do altar, na parte superior a representação de Cristo crucificado na cruz. No 

canto esquerdo, num oratório a imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima de 

uma mesinha. O ritual foi iniciado por Dona Jandira, rezando e acendendo velas no 

altar, os mais velhos em pé, outros sentados, acompanhando a reza, conduzidos pela 

veterana. Rezou-se o terço, sempre respondendo a fala da condutora, valendo-se da 

memória. As crianças atentas imitavam os mais velhos. Então, perguntei a jovem de 

27 anos que estava ao meu lado: _Como aprendeu a rezar? Ela respondeu: _vendo 

minha mãe e avó, eu ia repetindo!  

Depois do terço vieram as “ladainhas” sempre conduzidas por Dona Jandira, agora 

com um livresco e o apoio dos mais velhos: Seu Jordi, Seu Ademar (filho de Seu 

Jordi) e Marlene. Adiante, a condutora cobriu a cabeça com um pano, como sinal de 

reverência para rezar o que chamam de “Senhor Deus”, uma súplica pelo perdão dos 

pecados. Os homens ajoelharam-se com as mãos sobre o peito, respondendo ao 

cântico guiado pelas mulheres que se posicionaram de pé, também como as mãos 

sobre o peito. Depois uma combinação de cantiga e reza. E os homens, um a um, 

ajoelharam-se no altar, beijaram-no e benzeram-se. Um pai levou os dois filhos 

pequenos até o altar, ensinando-os como prostrar-se. Depois foram as mulheres, mas 

diferente dos homens, em pé com uma das mãos tocaram duas vezes o altar, 

levaram-na a cabeça e benzeram-se. As meninas enfileiradas reproduziram os 

movimentos, uma delas corrigida pela condutora por não reproduzir fielmente. (...) 

Dona Jandira, certa de que era a última devota, reproduziu os movimentos de 

adoração. Para encerrar o ritual que durou aproximadamente uma hora, fizeram mais 

uma reza com “ladainha” e transferiram as velas acesas do altar para uma cadeira no 

centro da igreja. Perguntei o significado e Dona Jandira respondeu que se tratava de 

oferendas aos santos. Alguém orgulhosamente exclamou: Coisa é na sexta feira da 

paixão! (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 30-31). 

 

De modo geral, a fé católica da comunidade quilombola de Coqueiros é praticada por meio 

das rezas em espaços comunitários e potencializadores de aprendizagens por meio da escuta e 

da repetição, a exemplo da igreja católica e das casas de devotos que se apresentam como 

símbolo material da fé dos moradores de Coqueiros. Nesse processo, as rezadeiras, com 

destaque para as mulheres, se apresentam como importantes personalidades da comunidade e 

se destacam como transmissoras de práticas e saberes sagrados que se fortalecem por meio da 

tradição dos rituais de penitências na quaresma, nos rituais de morte e por meio da 

organização do Terço dos Homens. 

Os cultos afro-brasileiros, conhecidos pelos moradores por candomblé ou peji, estão presentes 

secularmente no território quilombola de Coqueiros e em seu entorno. As narrativas dos 

moradores mais velhos apontam a existência expressiva de antigos terreiros tanto em 

Coqueiros quanto nos territórios quilombolas circunvizinhos. Essas manifestações religiosas 

vêm resistindo há gerações através da existência material dos terreiros nos territórios e, 

principalmente, da prática de carurus à Cosme e Damião, conhecidos pelos populares como 

“cariru”, na maioria das vezes com manifestação de divindades, como abordarei a seguir. É 

importante ressaltar que a repressão e o menosprezo público dos cultos africanos no Brasil 
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desde o período colonial criou e fortaleceu estereótipos e, concomitantemente, formas de 

resistência baseado no hibridismo religioso e cultural que começou entre os próprios africanos 

de diferentes etnias com a criação do candomblé na Bahia-Brasil do século XIX e a mistura 

de tradições africanas, católicas e indígenas no mesmo ritual, dando origem ao que se 

convencionou chamar umbanda. (REIS, 2005; SILVEIRA, 2005). Para Reis (2005, p. 24), “a 

história das religiões afro-brasileiras é, sobretudo, a da crescente mistura étnica e social em 

torno da fé.”. 

É importante observar que embora haja identificação dos moradores com os cultos afro-

brasileiros, representado na Festa de Santos Reis como cultura do quilombo como abordarei 

no próximo capítulo e do reconhecimento da existência dos terreiros e das “mães de santo”, 

quase sempre é conflitada e permeada por receios de julgamentos a partir do outro, baseados 

em estereótipos historicamente construídos em torno das religiões de matriz africana e afro-

brasileira. A fala da morada, destacada a seguir, corrobora a presença, a identificação e os 

conflitos que perpassam os cultos afro-brasileiros nos territórios quilombolas contíguos de 

Coqueiros: 

 
(E o candomblé/peji aqui na comunidade?) Aqui na nossa comunidade era forte! Era 

seu Cide. Vou te dizer menina eu não perdia um candomblé, a menina minha era 

novinha (referindo-se a filha de pouco mais de vinte anos de idade), eu saia na boca 

da noite, jogava no braço e ia para casa de tio Cide, a gente brincava a noite todinha 

de peji e era de responsabilidade. (...) (Quem ia?) Oxe todo mundo! (...) eu não 

perdia um, meu pai não gostava, mas ele não mandava em mim que eu já era casada, 

saia na boca da noite e voltava no outro dia mais minha prima que era uma 

cadomblezeira e agora ela não quer mais, mas era bom. E aqui só tinha tio Cide. 

Antes de seu Cide disse que era uma Cista que batia. (...) Mas aqui mesmo agora só 

tem dona Helena aqui na nossa comunidade. Em Santa Cruz tinha uma senhora 

chamada Ana, mas, morreu ano passado. (...) Cisinha ela bate só em tempo de cariru 

em 27 de setembro, a irmã dela Vanete faz dia 7 de setembro, é cariru e peji à tarde, 

essas aí gostam mesmo, é aqui no Coqueiro. (...) Joana só dá cariru em 27 de 

setembro, mas não bate não (...) porque ela tem as coisas dela e ela não gosta. (Que 

coisas?) Encanto, brinca até umas horas, mas ela não gosta não. (ELIANA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

É importante destacar que os simpatizantes dos cultos afro-brasileiros no território quilombola 

de Coqueiros, na maioria das vezes, não afirmam sua crença religiosa e ou permutam entre os 

cristãos, sobretudo, católicos. Nessa perspectiva, com base em Canclini (2015), entendo que o 

sincretismo religioso ou hibridação
41

, como prefere o autor, de práticas católicas e de cultos 

afro-brasileiros no Brasil contribuíram para aumentar a convivência de crenças e rituais, a 

ponto de se tornar frequente a dupla pertença religiosa. A oralidade dos moradores revela que 

                                                             
41

 “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.” (CANCLINI, 2015, s/p). 
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existe certa reciprocidade entre adeptos do candomblé e católicos, ao contrário, da relação 

com os protestantes.  

 
(Mesmo sendo da igreja católica vai para o peji?) Não empata, não, não, não, o que 

empata é os crentes, os crentes não gostam, porque os crentes a religião deles já é 

outra, eles não fazem parte não. Agora a gente dança peji, a gente reza. Quando a 

gente vai para as comunidades, daqui para lá é reza, mas quando a gente vem de lá 

para cá de tudo nóis toca. (risos). (E quem é do peji vai para a igreja católica?) Vai, 

vai, quem é do peji vai para a igreja católica, quem é do peji vai para a igreja de 

crente. (...) Vai não tem nada não, oxe! Minha prima era do candomblé e hoje está 

na lei de crente, outra era do candomblé e hoje está na lei de crente, agora só não vai 

mais para o candomblé. Mas eu da igreja católica, oxe! Eu vou candomblé, eu vou 

reza, eu vou para igreja católica, eu vou para igreja dos crentes... agora eu não estou 

indo para a igreja de crente porque quando eu convido eles para vim para a minha 

eles não vão. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Contudo, ressalto, conforme revelado em entrevista coletiva que, historicamente, os católicos 

devotos e praticantes das missas têm sido orientados por meio de ensinamentos cristãos para 

renunciar aos cultos afro-brasileiros representados pelos terreiros, as benzeduras e os carurus. 

Esses conflitos em torno da herança e manutenção da cultura religiosa de matriz africana e 

afro-brasileira no território quilombola de Coqueiros são reforçados pelas práticas do 

cristianismo protestante que contribuem para deslocar e reconfigurar identidades. Assim, 

muitas vezes a hibridação de práticas religiosas ocorre em condições históricas e sociais 

operadas como coações que criam movimentos de resistência a essa forma de hibridação 

porque gera insegurança nas culturas e conspiram contra sua autoestima etnocêntrica. 

(CANCLINI, 2015). 

 
IZALTINA: Eu não sei hoje, mas eu lembro que na época daquele padre Alfredo, eu 

ainda era pequena e minha vó ela não levava os filhos dela para comer cariru porque 

ela era muito católica e ele (referindo-se ao padre) ensinou que não era para minha 

avó levar os filhos para comer cariru, então ela não levava porque ele não aceitava. 

Eu lembro que ela dizia que ele dizia assim: _olhe minha filha não leve seus filhos 

para comer a papinha do diabo. Oh gente desculpa, minha vó que contava isso agora 

eu também não sei porquê. MINERVINA: Esse pelo jeito também (referindo-se ao 

padre atual) (Discussão coletiva entre os devotos católicos em concordância). Se for 

na casa de um curador para lhe benzer não pode tomar ostra, esse de agora pelo jeito 

também vai ser do mesmo jeito. IRENE: O padre Alfredo quando ele ia para a Igreja 

das Figuras, Deus perdoe seus pecados, ele dizia que o peji era a cozinha dos 

infernos (risos). (...) (E hoje os católicos frequentam os terreiros da comunidade?) 

Minervina: É difícil! Nem todo mundo. (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 

02/03/2017). 

 

Desse modo, a herança religiosa de matriz africana e afro-brasileira no território quilombola 

de Coqueiros resiste aos estereótipos e conflitos religiosos reforçados pelos processos 

educativos produzidos pela igreja católica e a igreja protestante que contribuem para 

identificação negativa dessas práticas seculares que, contraditoriamente, se fortalecem com os 



97 
 

direitos territoriais e culturais advindos com o processo de reconhecimento do território 

quilombola.  

As influências religiosas de base protestante começaram a ser introduzidas no território 

quilombola de Coqueiros no final da década de 1990, evoluindo notadamente a partir do ano 

de 2011 com a construção do primeiro templo evangélico protestante no território, 

conquistando fiéis e admiradores vindos do candomblé e do catolicismo. Os relatos de 

moradoras antigas a seguir, corroboram a afirmação: 

 
(Qual é a sua religião?) Assembleia! (Tem quanto tempo?) Já tem um bando de ano 

minha fia, nem sei quantos anos tem, já tem um bando de ano! (...) Frequentava, 

agora que eu não posso caminhar só frequento quando tem uma festa que me leva no 

carro, chega lá eu fico só sentada assuntando. (Mas antes de ser evangélica a senhora 

era o quê?) Do tempo que eu não era evangélica? (pausa) (A filha diz que ela era 

católica) era católica e dançava, não tinha dança para mim não dançar. (A filha 

acrescenta que a mãe frequentava o candomblé). (Participava do candomblé?) Oh, 

era grito, era grito até umas horas (risos), eu participava, dançava, pulava, oh quieta, 

era bem comigo mesmo (pausa). (CONCEIÇÃO, Coqueiros, 16/02/2017). 

 

(A senhora tem alguma religião?) Glória a Deus! É assembleia (pausa) (...) Eu já 

tenho mais de 15 anos bem uns 20 anos quase, já sou batizada na assembleia. A 

assembleia não tinha direito aqui não, era da Mirangaba. (...) Às vezes vou assistir, 

mas não é todo tempo que eu vou não, tem a igreja ali perto vou assistir, vou receber 

a ceia. (Antes a senhora frequentava qual igreja?) A igreja do padre Alfredo na Santa 

Cruz nas Figuras. (...) Oh, ali era um padre! Era! (pausa). (...) (E ainda vai para a 

igreja católica?) Não, tem vez que eu vou, não vou o quê, eu vou que Deus é um 

só... é um Deus só para todo mundo. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

A memória dos moradores registra que os primeiro evangélicos protestantes da comunidade 

de Coqueiros foi um casal chamado Lena e Nilson que congregava na cidade de Mirangaba, o 

homem tinha o sonho de construir um templo na comunidade, interrompido com a sua morte. 

No final da década de 1990 outros moradores passaram a se converter ao protestantismo, 

também na Igreja Assembleia de Deus na sede de Mirangaba. Os relatos marcam também que 

de tempos em tempos, um pastor vindo de Mirangaba realizava cultos na casa de moradores, 

reunindo um número mínimo de fieis. Já em meados do ano de 2000, a Igreja Mundial com 

sede em Jacobina, também, adentrou o território, reunindo, semanalmente, um quantitativo 

significativo de simpatizantes na sede da Associação local. Há também relatos de outros 

missionários que adentraram o quilombo trazendo diversas influências religiosas. No ano de 

2011, um pequeno grupo de moradores convertidos ao protestantismo reuniram esforços para 

construir no interior da comunidade quilombola de Coqueiros a igreja pentecostal 

“Assembleia de Deus: Unção Divina”, liderado por uma moradora que se converteu ao 

protestantismo e recebeu ministérios quando residiu por uma década fora da comunidade. 

Trecho de entrevista com moradoras praticantes do protestantismo narra essa história: 
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DIOLINA: Veio essa Igreja Mundial. (...) eu tinha buscado muitos esses deuses do 

candomblé e não tinha resolvido meus problemas (...) já tinha andado em muitas 

dessas casas por aqui tudo, acho que umas cem macumbeiras. Eu fui aí nessa Igreja 

Mundial frequentando com a irmã Socorro até resolvi me converter. (...) O pastor 

vinha de Jacobina e fazia culto na associação e enchia de gente... Já têm uns dez 

anos. (...) Ele vinha toda terça e sábado, duas vezes por semana. (E antes disso já 

aconteciam práticas “evangélicas” no Coqueiro?) ILDETE: Tinha um senhor 

chamado Carlitinho que pregava aqui, mas ninguém ia porque era muito rígido. (...). 

Minha mãe, dona Vardi, dona Natalina, seu Carlito e depois seu Véi (...) ele fazia o 

culto ali só pra esses cinco e ia embora no outro dia. O seu Nilson foi um dos 

primeiros evangélicos com a esposa (chamada Lena) que teve aqui, ele também 

faleceu e ele tinha um projeto de construir uma igreja evangélica aqui. Foram os 

primeiros evangélicos da assembleia e aí então esse senhor que fazia o culto aqui 

também era parente deles aí vinha e fazia o culto. Nós também tivemos visita de um 

missionário que chamava Salomão que esteve aqui há muito tempo (...). Então assim 

entraram algumas pessoas, só que vinha rapidinho e iam embora. (E quem foi que 

fundou a igreja pentecostal aqui?) ILDETE: Foi eu junto com o pastor, porque 

quando eu cheguei de Brasília pra vim cuidar da minha mãe, então por ser 

evangélica lá e não ter nenhuma igreja aqui eu comecei a fazer culto aqui em casa, 

no lar das pessoas que convidavam, aí a gente fazia em Palmeiras, Jatobá, Santa 

Cruz, aqui nas localidades que as pessoas pediam. (...) (Quando foi que começou?) a 

igreja tem seis anos. (...) Como eu não tinha condições financeiras pra começar 

sozinha, minha mãe doou o terreno que era uma casinha, aí eu conheci esse pastor 

Décio de Jacobina que me ajudou com o trabalho.  Então com doações a gente 

conseguiu levantar a igreja em pouco tempo, com doações de pessoas de Jacobina, 

doações de pessoas daqui, as pessoas daqui quiseram muito... Muitas pessoas 

contribuíram aqui, católicos, evangélicos... Foi uma benção! (Coqueiros, 

09/03/2017). 

 

A materialização de uma igreja pentecostal no território quilombola de Coqueiros é resultante 

de diversas influências religiosas de base protestantes nas últimas duas décadas. O 

pentecostalismo marcado pela manifestação do espírito santo, caracterizada pela glossolalia 

conhecido como dom de língua, e cultos festivos vem conquistando admiradores e fiéis entre 

os adeptos do candomblé e do catolicismo. No relato abaixo as moradoras revelam os sentidos 

da escolha da igreja pentecostal como aproximação com o divino e em certa medida, com 

cultos festivos associados à vivacidade dos cultos afros. 

 
(Como chegaram à escolha dessa igreja pentecostal?) DIOLINA: A gente teve uma 

luta pra chegar até aqui com essa igreja, procuramos o pastor de Mirangaba, o da 

Mundial mesmo, até do Batata (município de Jacobina) para nos ajudar a construir o 

templo, foi que ouvimos falar do pastor Délcio que estava na Palmeira, a gente foi lá 

e conversou com ele, ele disse: _vá lá conhecer a nossa igreja pra saber como é. (...) 

ILDETE: Aí todo mundo que estava frequentando aqui os cultos, foi convidado pra 

ir lá. Quando chegamos lá todo mundo se sentiu bem. (...) Eu me senti bem em estar 

lá e me senti bem por saber que realmente tem a presença de Deus. DIOLINA: Já eu 

porque eu não consigo ser crente de banco, não consigo ficar sentada, sou daquelas 

pentecostais barulhentas. (O que é ser pentecostal?) ILDETE: Ser pentecostal é 

buscar o espírito santo (...). Ser pentecostal é isso, a gente bate palmas, da glória a 

Deus, fala em línguas, entra em mistérios. DIOLINA: Tinha que ser essa mesmo, se 

fosse uma igreja de outro tipo aqui não ficava não, não fica. ILDETE: Porque uma 

igreja morna não resiste ou esfria de vez ou esquenta e aqui já veio mesmo no fogo 

(...) porque a maioria dessas pessoas, na verdade todas que hoje aceitaram Jesus elas 

já vieram do candomblé. (Coqueiros, 09/03/2017). 
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Como dito, a introdução recente do cristianismo protestante num território quilombola 

marcado pela herança religiosa e cultural de matriz africana tem produzido conflitos 

religiosos e deslocado identidades, já que recusa os cultos africanos e afro-brasileiros, 

associados às práticas de macumbarias e oferendas a outros deuses e demônios, e contrapõe as 

doutrinas do catolicismo, propagando a fé em Jesus Cristo como único Salvador e a bíblia 

como o padrão para medir o comportamento cristão. A narrativa da moradora revela as 

contradições e os embates religiosos que atravessam a identificação com o quilombo 

associado à religião de matriz africana e afro-brasileira permeada de estereótipos sociais. 

 
Eu sou evangélica aqui há muito tempo, mesmo sendo Coqueiro, aqui as pessoas 

dizem que é quilombo, na verdade é. Pra mim quilombo é o que a gente sabe da 

cultura negra... essas pessoas que cultivavam, cultivam essa crença, essa religião 

(referindo-se ao candomblé). Aqui no Coqueiro nós temos essa igreja evangélica, 

mas foi um sacrifício, não por causa das pessoas, mas porque eu acredito em uma 

coisa, outras pessoas acreditavam em outra. Depois que essa igreja entrou aqui as 

pessoas pararam de fazer macumba, oferendas pros outros (...). Então muitas pessoas 

que eram do candomblé hoje estão tendo um conhecimento de que a verdadeira 

religião é essas que praticamos do amor de não fazer mal pros outros. (...) Eu digo 

que aqui no Coqueiro é onde as pessoas estavam cultivando essa raiz e eu não tenho 

nada contra porque as pessoas aqui gostam de mim as que cultivam e as que 

deixaram por causa da religião, eu tenho respeito e eles também me respeitam. (...) 

O que eu falo é que o único caminho é Jesus, é isso que eu prego aqui, porque eu 

quero que todo mundo se salve (...). E a igreja católica é uma igreja também em que 

as pessoas aqui são mais idosas e não frequentam muito e eu queria que as pessoas 

fossem evangélicas ou católicas porque praticava o bem. (...) eu vejo que algumas 

pessoas ouvem com o padre a palavra (referindo-se a bíblia), só que não obedece e 

nós evangélicos procuramos obedecer... Tem muitas diferenças, mas nada contra 

quem cultua a sua crença, porque a gente tem que respeitar a religião do outro. E 

vejo que as pessoas não são contra essa igreja aqui, por ser aqui, por entrar aqui, 

porque não existia. (ILDETE, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

No Diário de Campo datado de 05 de março de 2017, narrei à observação participante que 

realizei no dia 03 referente a um culto da Igreja Protestante Pentecostal presente no território 

quilombola de Coqueiros. A observação corroborou a presença significativa de moradores, 

especialmente, de mulheres nos cultos, esses caracterizados por animações e manifestações 

diversas. Os discursos e as práticas observadas, também, corroboram a produção de processos 

educativos que negam a fé em outras divindades, avessas à pregação evangélica protestante.  

 
Fui a convite de Socorro, também de Nívia assistir o culto na Igreja Assembleia de 

Deus: Unção divina, presente no território quilombola de Coqueiro. (...) Eram 

inicialmente trinta e cinco pessoas, um homem e as demais mulheres, idosas, 

adultas, adolescentes e crianças, poucas batizadas, outras testemunhadas e a maioria 

visitante, foi o que deu para observar depois da chegada do pastor e de ministério de 

Jacobina para “dispensa de dons”. Os rituais me causou estranhamento: mulheres 

pregando, louvando à frente, algumas pessoas manifestando: sapateando, batendo 

palmas, dançando no corredor, falando línguas estranhas; outras (visitantes), caindo 

no chão, segundo os dirigentes, recebendo a presença do espírito santo, outras para 
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“expulsão de demônios”; tocava-se tambor, pandeiro, cantavam-se e glorificavam 

em alta voz. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p. 25). 

 

Assim, o quilombo contemporâneo apresenta-se permeado por uma diversidade religiosa que 

se atravessa e se conflita e produzem identificações positivas e negativas com as tradições 

religiosas e culturais da comunidade que constroem e reconstroem identidades.  

O território quilombola de Coqueiros, também, é marcado por uma diversidade de 

manifestações culturais resultantes das várias influências religiosas que atravessam a 

comunidade. Tradicionalmente destacam-se o Reisado, o Samba de Roda, os Festejos 

Juninos, o São Gonçalo e os Carurus. E há alguns anos realizam-se as Cavalgadas e a Festa de 

Santos Reis que ocorrem anualmente desde os anos de 2002 e 2006, respectivamente. E, 

recentemente, também vêm sendo realizadas, ainda que timidamente, Festas Evangélicas. O 

Quadro 7 organiza o calendário festivo da comunidade. 

 
Quadro 7 - Calendário festivo da comunidade quilombola de Coqueiros 

Meses do ano Festividades 

Janeiro Festa de Santos Reis 

Junho Festejos Juninos 

Setembro Carurus 

Cavalgadas 

Datas móveis Samba de Roda 

São Gonçalo 

Festas Evangélicas 

                                                 Fonte: SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 

 

Segue trecho da segunda sessão de entrevista coletiva sobre a história e as culturas do 

território quilombola de Coqueiros, em continuação a primeira sessão que discutiu, 

intencionalmente, sobre a Festa de Santos Reis. As falas dos entrevistados revelam a 

diversidade de manifestações culturais e de processos educativos, presentes na comunidade. 

 

(Quais as tradições culturais de Coqueiros?) Maria: O samba! GEROLINA: Samba e 

reisado. Mas, a gente já discutiu sobre o reisado né? (referindo-se a primeira sessão 

da entrevista coletiva). (...) JOSÉ: São João, fogueira, samba de roda, o mais fuliento 

é o mês de junho. MINERVINA: Que são os santos, Santo Antônio começa dia 13, 

aí tem reza, tem a fogueira, aí vem São João, São Pedro, é tudo mês de junho. (...) 

JOVENTINA: A cavalgada de setembro está virando uma... JOSÉ: É uma das mais 

fortes. ANTÔNIO: São Gonçalo! AURELINO: São Gonçalo aqui viaja muito, o 

município inteiro se for preciso. MINERVINA: No mês de setembro os carirus 

também. JOVENTINA: O São Gonçalo já esteve forte, mas agora eu achei que ele 

perdeu um pouquinho da influência na comunidade, o reisado por ser característico 

mesmo do santo padroeiro ainda permanece em primeiro lugar. (...) GEROLINA: 

Mas é porque o São Gonçalo aqui é mais utilizado quando é promessa, mas entra na 

cultura da comunidade. (...) Tem as festas evangélicas também. IZALTINA: Mas eu 

acho que não está tradicional não. AURELINO: Mas no município tem. Não é 

tradição? IZALTINA: Não! (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 



101 
 

O samba de roda é uma festa popular que combina música, dança e poesia. Surgiu no Brasil 

no século XVII na região do Recôncavo no estado da Bahia, resultante, sobretudo, de danças 

e tradições culturais africanas e alguns elementos da cultura portuguesa, como a língua, a 

poesia e alguns instrumentos musicais. (UNESCO, 2017). O samba de roda na comunidade 

quilombola de Coqueiros é realizado tradicionalmente, unido principalmente ao reisado, mas 

também ao São Gonçalo, em mutirões e marca momentos festivos como aniversários e 

casamentos. No passado também marcou as Festas de São João e divertiu gerações. A 

narrativa da moradora de 51 anos de idade revela a tradição do samba praticada por seus 

antepassados, que se reuniam em mutirões para construção de casas de taipa e atividades 

agrícolas e ao final celebravam o êxito da união com samba que geralmente se estendia até o 

dia seguinte. Também, relata sobre a celebração do samba precedido do reisado nas casas dos 

moradores e no aniversário do pai sambador, que comemorou oitenta anos de vida junto à 

comunidade, com fartura de samba e comida. 

 
(Quando o samba de roda começou na comunidade?) Aí está velho, porque já vem 

dos meus avós do meu pai (Mané de Filissa), porque eles faziam uns batalhões para 

tapar casa de taipa e quando terminavam de tapar a casa eles amarravam um pano 

em um pau e enfeitava aquela ponta do pano com flor e a gente jogava nas costas: 

_olha a bandeira, olha a bandeira brasileira! E quando chegava na casa formava um 

samba e nós sambava a noite toda e no outro dia e continuava assim. (...) Quando 

vinham de lá pra cá não era batendo em tambor não, botava a enxada nas costas e 

pegava um taquinho de pau e vinha batendo na enxada, eram os instrumentos. (Você 

acompanhou esse tempo?) Muito pouco, porque aí nessa época eu ainda era menor 

(...) meu pai me contava e a tradição vai continuando... quando ia para os lugares a 

gente via eles botar a enxadinha nas costas e bater, teve batalhão do povo de Vei, 

oxe era muito batalhão para tampar casa, limpar roça, cavar brejo. (...) quando 

terminava que chegava em casa já formava o samba. (...) (Com quantos anos você 

aprendeu o samba?) Desde novinha, com dez anos de idade eu já fazia uns piripiti no 

meio da casa mais meu pai (...) meu pai me levava. (...) Ave Maria ali a gente 

passava três, quatro dias no mundo, a gente amanhecia o dia. (...) A gente cantava 

reis, passava de casa em casa cantando o povo dando o que tinha, a gente recebia e 

recolhia para fazer a festa (referindo-se a Festa de Santos Reis). (fala saudosa). 

(Como acontece o samba de roda na comunidade?) Vamos supor hoje eu faço um 

aniversário e eu quero um samba aí eu convido o povo, aí o povo vem, samba à 

noite, samba dia. Meu pai quando completou oitenta anos ele disse que queria um 

samba, aí a comunidade veio toda, ele matou mamote e o povo amanheceu o dia 

sambando quando vieram sair daqui era de tarde, sambando, graças a Deus. (...) 

Agora nesse período da quaresma não tem, mas se você disser amanhã queremos um 

samba, reúne o povo e nós vamos fazer o samba. (ELIANA, Coqueiros, 

03/03/2017). 

 

É importante marcar que diferente dos cânticos de Reis e outros cânticos santos que são 

específicos, o samba de roda se caracteriza por versos, quase sempre, produzidos pelos 

moradores de modo espontâneo expressando saberes e a realidade vivida, registrados na 

memória, a partir da observação e da repetição. Os versos a seguir, eleitos pela moradora, 
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revelam que as produções mais recentes vêm anunciando a inserção da comunidade de 

Coqueiros na política de identidade quilombola que assegura direitos territoriais, culturais e 

sociais ao grupo étnico, historicamente às margens da sociedade brasileira. Também, 

celebram a organização política dos quilombolas na Câmera Legislativa de Mirangaba 

representada pelo primeiro vereador quilombola no município, eleito para os mandatos de 

2009-2012 e 2013-2016 e nos dias atuais segue representado pela primeira mulher 

quilombola, eleita para o mandato de 2017-2020. Nessa perspectiva, com base em Carvalho 

(2012), entendo que os discursos positivos produzidos e manifestados no samba de roda 

fortalece o sentimento de pertencimento ao território enviesado pela cultura.  

 
(Qual é o cântico de samba que mais gosta?) Tem aquele: “O coqueiro é uma bola, 

vamos da viva os quilombolas, mas o coqueiro é uma bola, vamos da viva, os 

quilombolas!” e tem: “Quando o vento dava, a palha abalou, na nossa comunidade já 

tem vereador”. Tudo é bom, foi quando Francisquinho foi vereador, a gente muito 

alegre porque nossa comunidade com um vereador foi raro e através de padre Joel 

que morreu, mas o nome está vivo foi um homem que batalhou pela nossa 

comunidade, por isso que nós hoje somos reconhecidos como quilombola. (...) 

Agora quem criou samba foi todo mundo, porque foi na época que disse assim, 

Francisquinho se candidatou, quando o pessoal trouxe ele lá do campo, o povo já 

formou esse samba. (E os primeiros versos do “quilombo é uma bola”?) Ali fo i 

aquele rapaz que estava na associação ontem, Cosme. Aí a gente estava em uma 

comunidade e ele disse: _vamos formar aqui um samba. Estava eu, estava Di (...) ele 

disse: _vamos fazer assim o Coqueiro é uma bola e tu responde: vamos da viva o 

quilombola! Sei que deu um samba certinho, hoje é aplaudido na comunidade. 

(ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Na última década, o samba de roda, em geral, precedido pelo reisado, tem sido elegido pela 

comunidade quilombola de Coqueiros como representação de suas tradições culturais, 

celebrado mediante convites de visitantes e admiradores, tanto no interior dos territórios 

quilombolas em seu entorno quanto fora deles, em eventos realizados na comunidade 

quilombola de Tijuaçu (Senhor do Bonfim), Várzea da Roça, Jacobina, Caém. Essa prática 

tem se apresentado como mecanismo na produção de identidades por meio da marcação da 

diferença em relação a outras comunidades quilombolas e não quilombolas. A valorização de 

suas práticas culturais na relação com o outro, também, eleva a autoestima dos moradores e 

produz sentimentos de pertença ao grupo e ao território secular que contribuem para a 

afirmação e o fortalecimento da identidade territorial quilombola. Nessa perspectiva, 

concordo com Woodward (2011) e Laclau citado por HALL (2011b) que é no embate com o 

outro que buscamos nossa afirmação pelo reconhecimento daquilo que nos diferencia e 

produzimos as identidades por meio de sistemas simbólicos de representação e formas de 

exclusão social. Assim, a identidade implica uma busca de reconhecimento que se constrói 
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frente à diferença. Segue a narrativa de moradora praticante do samba sobre essa 

manifestação cultural e os sentimentos de pertencimento construídos na relação com o outro. 

 
tem vez que a gente está até na roça diz já chegou um ônibus de gente, oxe menina, 

vai passando de um para outro, quando é de tarde já está todo mundo reunido. De 

Saúde veio um grupo a gente não estava nem esperando, pouca hora o menino disse 

tem dois ônibus de gente lá e o que nós vamos fazer que eles querem ver o samba. 

Eles mandam recado ou liga e eu já pego os instrumentos e nós já faz o samba. (...) 

a gente foi fazer uma apresentação de uma menina ali do Barrocão que era para a 

faculdade, aí eu sair falando as pessoas. Na hora veio um ônibus pequeno, ali na 

frente daquela igreja não tinha mais onde caber ninguém, aí o motorista disse olha 

vai só os sambadores que eram as crianças e os que estão coordenando, aí fui eu, 

Corrinho e o grupo de crianças, mas o pessoal ficou com raiva. A outra 

apresentação, o rapaz convidou a gente para ir para Mirangaba, aí quando chegou na 

hora foi gente um na cabeça do outro. (...) Porque é uma coisa boa, ninguém quer 

ficar de fora, quando diz é para samba, reúne o povo todo, dependendo da hora e da 

viagem não fica ninguém. A gente já foi um samba no Bom Jardim, no ônibus foi 

um na cabeça do outro. A gente foi dois sambas que convidou para Caém, foi 

coladinho um no outro. (...) Quando diz é para samba tem aquele foco que o povo 

ama, das comunidades tudo reúne é Santa Cruz, Coqueiro, Mirangaba, Jatobá, todo 

mundo quer ir. (E você o que sente sambando?) Ave Maria é uma emoção! Oxe! 

Saber que você está ali num grupo que você é aplaudido por todo mundo, é uma 

emoção muito forte, emoção. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

O samba de roda caracterizado por elementos da cultura africana e europeia é uma tradição 

da/na comunidade quilombola de Coqueiros, fortalecida com o reconhecimento quilombola 

do território e a valorização cultural que produz identificação positiva e sentimentos de 

pertencimento ao território étnico. E, ao mesmo tempo, por meio do conteúdo de suas poesias 

criam processos de identificação com o projeto quilombola, anunciado como conquista de 

direitos territoriais, culturais e sociais. 

O reisado é uma festa popular que se realiza no mês de janeiro, na véspera e no dia de Reis 

comemorado em 06 de janeiro, que marca para os católicos o dia de veneração aos Reis 

Magos que visitaram Jesus Cristo recém-nascido. No território quilombola de Coqueiros, o 

reisado, realiza-se tradicionalmente no mês de janeiro ou mediante promessas e vem sendo 

transmitido há gerações através da prática dos rituais marcados pela reunião de moradores que 

seguem de casa em casa cantando reis acompanhados de pandeiro até percorrer toda a 

comunidade, muitas vezes se estendendo até comunidades vizinhas, onde recebem doações 

em forma de alimentos e importâncias, que na maioria das vezes promovem festas 

comunitárias com fartura de comida e samba de roda. A moradora de 71 anos, líder do 

reisado, narra os rituais da tradição, as reinvenções e as preocupações para sua continuidade: 

 
O reisado era assim: às vezes quando entrava o primeiro do ano ali combinava todo 

mundo... nesse tempo não morava esse bando de gente aqui, as pessoas eram mais 
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poucas... aí eles diziam, nós hoje vamos cantar reis, vamos supor na Santa Cruz, saia 

aquele grupo de gente de pandeiro de tudo, aí chegava lá as pessoas tinha hora que já 

estava dormindo, eles cantavam o reis, o povo abria a porta fazia aquela banda de 

samba, ia pra outra casa, amanhecia o dia cantando e ali o povo dava dinheiro, 

galinha, o que tivesse. Quando era no final de janeiro, quando eles não queriam 

dividir as coisas que arrumou eles faziam assim um arremato do reis e fazia um 

samba e todo mundo ficava satisfeito, bebia, comia, amanhecia o dia se divertindo. 

(...) Eu alcancei, alcancei sim. (...) No reisado pra nós não mudou nada, porque 

quem era do reisado era tio Toim, Chiquinha, esse povo, eles morreram, mas ainda 

tem Jordi que eu canto o reis é mais ele, Jandira, tem vez que Cisinha está ajuda, já 

os outros não é de dizer que vai fazer uma força pra continuar. (...) Acho que já tem 

uns cinco anos ou mais que saiu assim cantando nas casas. (...) Você viu que nós 

cantamos ali (referindo-se a Festa de Santos Reis), mas a gente cantou e parou que 

só foi mesmo porque eles têm aquela coisa de dizer que é do quilombola. (ANITA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

A Festa de Santos Reis na última década vem sendo reinventada e promovida pela Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) com o objetivo de resgatar, valorizar 

e fortalecer as tradições culturais da comunidade, esforço resultante do processo de 

reconhecimento do território quilombola. Sobre essa organização e seus processos educativos 

aprofundarei no próximo capítulo. 

É oportuno ressaltar que tanto as festividades de Reis quanto o samba de roda na comunidade 

quilombola de Coqueiros reúne católicos e adeptos de religiões de matriz afro-brasileira que 

como dito, costumam, permutar-se. Por outro lado, há uma evidente preocupação dos mais 

velhos quanto à manutenção dessas manifestações culturais considerando a morte de seus 

líderes também conhecidos como enfrentantes ou “cabeças”, a adesão de praticantes e jovens 

a outras influências religiosas de base protestante e, ainda, a preferência dos jovens por festa 

de cantores famosos, chamadas pelos populares como festa de bar.  

Nessa perspectiva, a celebração de Reis na comunidade de Coqueiros mistura o sagrado e o 

profano e elementos da cultura europeia e africana, marcada por influências religiosas do 

catolicismo somado à manifestação cultural do samba de roda. As tradições são mantidas, 

especialmente, pelos mais velhos em continuidade as práticas de seus ancestrais com os quais 

aprenderam o modo de vida reproduzido, marcado pelas redes solidárias e os territórios 

contíguos, a fé e as diversões comunitárias. Contudo, outras influências religiosas e culturais 

que adentram o território quilombola têm deslocado e ressignificado identificações que se 

conflitam com a continuidade da Festa de Santos Reis eleita como elemento da identidade 

quilombola em construção e fortalecida pela valorização cultural pelos de fora. 

As narrativas sobre o samba de roda da comunidade quilombola de Coqueiros disparam a 

memória dos mais velhos sobre as tradicionais novenas de São João caracterizadas pelas rezas 

nas casas dos devotos e fechamento com samba de roda. Nos dias atuais, as novenas e as 
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fogueiras de ramos realizadas na véspera do dia de São João vêm resistindo ao fascínio pelas 

festas dançantes, mantidas especialmente pelos moradores mais antigos que se emocionam ao 

recordar “a boniteza” dos festejos que viveram com seus antepassados. Há também registros 

de fogueiras nos dias de Santo Antônio e São Pedro, respectivamente, em 13 e 29 de junho. 

 
Era boniteza! Que hoje nenhum de meus filhos alcançou, era boniteza mulher! tinha 

umas novenas de São João (...) dizia: _vai rezar na casa de fulano hoje! depois 

rezava na casa de outro e o samba voltava pra casa daquele convidado que fazia as 

novenas. Era samba, samba, samba mesmo! Até hoje, mas hoje não tem mais as 

novenas não. (...) No tempo dos meus avôs (Pedro e Isabel), eles faziam samba mais 

os colegas deles e nós ficamos naquela quando chegava àquela época. Aí meus avós 

morreram e ficou um tio meu rezando as novenas de São João, era Erquido, aí 

quando ele morreu eu tomei conta e aí todo ano a gente rezava as novenas e era 

samba de arrancar fogo, nós sambávamos a noite toda ia pra nove horas do dia, era! 

E agora o nosso pessoal do samba uns foram morrendo e outros saindo e fraqueou, 

acabou! Mas eu ainda rezo a novena de São João, todo dia 23 eu rezo aqui. (...) (E 

no dia 23 de junho ainda tem samba?) Não, hoje mais é festa, mudaram pra festa, os 

colegas de samba morreram quase tudo. (E não tem mais a comemoração de São 

João aqui?) Tem, tem só o terço e fogueira... e festa é no mundo todo, de oito em 

oito tem festa! (E o São João como é?) O São João é rezou o terço (...) e quem quer 

faz festa e quem não quer... As fogueiras é ramo, enche de laranja, cana... (...) A 

gente faz! Aqui faz muita fogueira. Santo Antônio faz fogueira. (E antigamente 

como eram as fogueiras?) As fogueiras davam prazer fazer, dizia tem uma fogueira 

na casa de Jordi, êee era gente! (E o que foi que mudou?) É porque o povo hoje 

mudou, a maior parte é crente e foi morrendo aqueles mais chegados no samba, 

mudou tudo! (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

As narrativas dos quilombolas por meio da memória do vivido com seus antepassados 

produzem sentimentos e fortalecem os sentidos de suas práticas tradicionais frente a outras 

influências culturais e religiosas presentes no território. Aqui observo que essas influências 

globais, que adentram o território quilombola, ao mesmo tempo em que constroem 

identidades múltiplas, também criam movimentos de resistências que retomam ou reforçam 

memórias coletivas. (HAESBAERT, 2005). Nas palavras do autor: 

 
Ao mesmo tempo em que, teoricamente, são vistas sempre como inerentemente 

„híbridas‟ (...) as identidades podem ser reconhecidas e postas em prática por seus 

produtores e/ou „usuários‟ como homogêneas e „naturais, parte de uma alegada 

„essência‟ dos grupos aos quais são atribuídas. (...) as identidades acabam sendo 

objeto de inúmeras reconstruções – que incluem o fechamento e a „exclusividade‟, 

como se, neste caso, a identidade cultura devesse corresponder um território, uno, 

sem sobreposições. (HAESBAERT, 2005, s/p). 

 

A celebração a São Gonçalo de origem portuguesa e popular no Brasil, também presente no 

território quilombola de Coqueiros apresenta variações e características próprias com 

destaque para o samba de roda. Os louvores combinando canto e dança, são organizados em 

pagamento a promessas feitas a São Gonçalo do Amarante. No decorrer dos cânticos sagrados 

a imagem do santo passeia pelas casas dos devotos e o samba de roda encerra o ritual 
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acompanhado das ofertas que serão repartidas entre os cantadores e seus acompanhantes. A 

fala da moradora revela o ritual peculiar:  

 
O São Gonçalo aqui o povo sai cantando de porta em porta... é que o reis a gente 

canta de noite, o São Gonçalo canta é de dia. (...) Aqui só tem São Gonçalo quando 

faz promessa (...) aí o pessoal vem cantando começa na minha casa e sobe nessa rua 

aqui e volta por outra. (...) quando acaba de cantar o canto de São Gonçalo, aí 

formam samba. Vai lá passa com São Gonçalo nos quartos e quando termina dá uma 

moedinha a ele, quando acaba o samba dá um quilo de arroz ou de farinha, de feijão, 

o que quiser dar. Mas as ofertas de São Gonçalo são dos devotos porque quando eu 

vou mais eles cantar, as esmolas são divididas entre nós. (ELIANA, Coqueiros, 

03/03/2017). 

 

No território quilombola de Coqueiro, essa é uma tradição secular que segundo os registros 

orais foi introduzida por Elias, devoto do santo e considerado um dos primeiros moradores 

dos territórios quilombolas contíguos de Coqueiros. Nos últimos anos, o santo conhecido 

entre os devotos como viajante tem tido intervalos cada vez maiores e irregulares nas suas 

viagens ocasionados pela redução na frequência de promessas resultante de influências 

religiosas cristãs anticatolicistas presentes nos territórios. Os moradores, também expressam 

preocupação com a continuidade da tradição, hoje cultuada por um pequeno grupo de 

moradores antigos e apontam à falta de engajamento dos jovens com as tradições culturais da 

comunidade, transmitidas por meio da escuta, da observação e da repetição. Outro fator 

peculiar é que não há registros escritos das letras dos cânticos nem dos rituais, registrados 

apenas na memória dos mais velhos.  

 
O São Gonçalo é pedido, seus donos é quem pede. (...) O São Gonçalo nós 

aprendemos com um homem que chamava Salustiano. (...) (No tempo dos seus avôs 

já tinha?) ah já, já tinha, o São Gonçalo era de um senhor que chamava Elias, o São 

Gonçalo ainda hoje é, é do finado Elias! Não é coisa de agora não, já faz tempo! 

Porque quando eu me alcancei já tinha (pausa) e aí o povo ia ver lá na casa dele, 

fazia a promessa, cantava e tornava levar na casa dele o São Gonçalo. (ANTÔNIO, 

Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Tinha um homem aqui que cantava São Gonçalo que chamava Salustiano aí ele 

morreu e ficou um tempo sem ninguém cantar São Gonçalo. (...) Aí Zé Diolina sabia 

e começou a cantar mais minha vó (Josefa) e meu esposo (Binha) respondia mais 

uma mulher que chamava Menininha, todos já são falecidos. Sempre que tinha um 

São Gonçalo à gente acompanhava, aí aprendi. Depois um bocado de gente veio pra 

eu cantar, eu dizia que não sabia aí a mãe de Abilo estava com uma promessa e veio 

mode eu cantar (...) aí ajeitou, cantei mais Jordi, meu esposo e essa dita mulher. Aí 

fiquei e já cantei bem umas vinte esmolas de São Gonçalo. Está com poucos dias 

que a gente foi cantar pra uma mulher de Mirangaba, fez um ano agora. (...) (Como é 

o São Gonçalo? É diferente do reisado?) É quase o mesmo tipo, só que o reisado 

ninguém anda com os Santos Reis não e o São Gonçalo é obrigado andar com a 

imagem. (...) São Gonçalo não tem base não, aí é quando um quer pagar uma 

promessa, pode demorar dois anos, três, até cinco, esse aí não é definitivo que nem 

os reis não. Antigamente fazia muita promessa, já hoje em dia a metade do povo 

aqui é crente, não acompanha santo mais não. (ANITA, Coqueiros, 03/03/2017). 
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O São Gonçalo na comunidade quilombola de Coqueiros, assim como o reisado, reúne 

elementos da fé católica de origem europeia e da cultura africana por meio do samba de roda, 

que dá características próprias a essa tradição no território, registrada na memória e 

transmitida por meio da prática com os mais experientes. Contudo, a continuidade da 

manifestação preocupa os praticantes diante de influências religiosas outras e a falta de 

engajamento dos jovens com as tradições religiosas e culturais da comunidade. 

O Caruru de Cosme e Damião é uma festa farta que acontece todos os anos no mês de 

setembro, com grande importância na Bahia marcada pelo sincretismo com os Ibêjis, o orixá 

duplo dos nagôs. (MARIANO, 2017). O caruru presente no território quilombola de 

Coqueiros evidencia a forma sincrética que marca a manifestação, já que os santos católicos 

são homenageados com rituais africanos. As falas dos moradores revelam que os carurus 

atuais na comunidade vêm sendo realizados há mais de três décadas por devotos em oferendas 

e sacrifícios a São Cosme e Damião, seja pelo nascimento de filhos gêmeos ou promessa 

alcançada. Em geral, a “obrigação” com os santos se estende até o fim da vida daquele que fez 

a promessa. As falas das moradoras corroboram a tradição dos carurus na comunidade e os 

sentidos de fé, obrigação e sacrifícios: 

 
Cisinha bate só em tempo de cariru em 27 de setembro e a irmã dela Vanete faz 7 de 

setembro é cariru e pegi à tarde toda. (...) é aqui no Coqueiro. (...) Aí dona Helena 

faz cariru (...) depois que passa as mesas do cariru aí continua o peji. (...) Joana só 

dar cariru dia 27 de setembro, mas não bate não, cantava um sambinha de roda, eu 

vinha em casa buscar os pandeiros, mas nunca mais fizemos não (...) porque ela tem 

as coisas dela (encanto) e ela não gosta de dançar não. (...) (E porque dos carurus na 

comunidade?) De Joana mesmo foi porque ela teve dois meninos de dois, é Cosme e 

Runga e as outras acho que é promessa de Cisinha mais Vanete. (ELIANA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Meu cariru foi assim... A gente saiu dos Três Coqueiros e foi morar no Barracão 

Velho, lá meu menino adoeceu com calazar e aí ficamos com esse menino doente, 

bota para cima bota para baixo (...) e nada de melhorar. Aí eu tenho duas cunhadas 

em Salvador, liguei para elas e vieram me buscar, o menino ruim, morre, mas não 

morre. No dia que eu viajei para Salvador foi dia 27 de setembro, nesse dia em 

Jacobina, doutor Carlito fazia um cariru muito grande (...) aí uma mulher veio me 

chamar para ir lá para o cariru, aí eu fui quando terminou pedi a Deus de coração e a 

senhor São Cosme, São Damião, se ele me abençoasse que meu filho arrumasse 

recurso ou remédio para curar daquela enfermidade enquanto eu fosse viva eu fazia 

um cariru para ele. E aí nós fomos para Salvador (...) com quinze dias ele já veio 

caminhando da Gameleira para aqui, então eu já achei que Deus derramou uma 

benção, não foi? (...) (E quando a senhora começou o “cariru”?) Ele tinha 7 anos e 

ele está com 38, tem 31 anos. (A senhora já morava no Coqueiro?) Já, já morava 

aqui. (E já tinha alguém que fazia o “cariru” aqui?) Aqui tinha uma senhora que 

morava ali perto da casa de comadre Aparecida, mas logo ela faleceu, nós 

tratávamos de Dona Cista. (...) (A senhora faz “cariru” todo ano?) Todo ano, vem 

gente de Jacobina, Mirangaba, de todo canto. Eu faço 27 ou 28 de setembro. (O 

“cariru” é oferecido?) Primeiramente eu ofereço para Deus, segundo para São 
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Cosme e São Damião! (...) (O que significa para a senhora o “cariru”?) O cariru 

significa muita coisa, ainda mais que pedir a Deus e Deus mim abençoou. Tem ano 

que eu digo que eu não vou fazer porque eu não tenho as coisas, mas, graças a Deus 

o povo mim ajuda e no dia é de comer que sobra. (VENERANDA, Coqueiros, 

16/02/2017).  

 

As festas ou carurus, tradicionalmente realizados no mês de setembro, reúnem devotos e 

admiradores, moradores de Coqueiros e de outras comunidades do município de Mirangaba e 

também de Jacobina. O ritual, em geral, começa com a preparação de alimentos incluindo 

vatapá, arroz de roça e galinha de quintal por um coletivo de mulheres. Cabe ressaltar que 

parte dos alimentos provém de doações feitas pelos moradores e adeptos. Perto do meio-dia 

quando concluída a preparação, canta-se a Cosme e Damião, sambando ao som de pandeiro e 

de tambor. Põe-se a mesa, representada por uma toalha estendida no piso da casa com sete ou 

quatorze pratos de comida acompanhada de refrigerantes e doces servidos para sete ou 

quatorze crianças. Essa quantidade pode apresentar outras variações, já que alguns devotos 

costumam montar duas mesas, uma de cada vez, a primeira com quatorze e a segunda com 

vinte e um meninos. A variação tendo como base o número sete segue a peculiar tradição 

afro-luso-baiana, segundo a qual existiam sete irmãos: Cosme, Damião, Doú, Alabá, Crispim, 

Crispiniano e Talabi. (MARIANO, 2017). As cores também são representativas, sendo 

comum o uso do azul e do rosa, conjugadas com o branco. Retirada à última mesa, serve-se 

aos visitantes e passa a “brincar” sambando ao som de tambor para manifestação de 

“caboclos” entendidos como espíritos. Essa combinação de elementos do catolicismo, do 

candomblé e do espiritismo é peculiar da umbanda, uma religião genuinamente brasileira. 

Segundo Silveira (2005), o sincretismo com os cultos ameríndios se deu com os bantos, que 

“misturaram tradições africanas, católicas e indígenas no mesmo ritual, dando origem ao que 

se convencionou chamar umbanda.” (SILVEIRA, 2005, p. 20). A moradora e praticante do 

caruru narra os rituais da festa marcada por oferendas, samba e manifestação de divindades.   

 
(Como é a preparação do “cariru”?) O de setembro eu faço vatapá, arroz de roça que 

nós chamamos de pilão, cozinhamos galinha de quintal. (...) Passa o dia cozinhando, 

vem mulher de Mirangaba, daqui do Coqueiro mesmo (...). Eu faço caruru não é 

aqui não (se referindo a casa onde mora) é numa casinha que eu tenho lá em cima, 

meus Cosmes também vivem lá (...). (E depois que a comida fica pronta?) Aí vamos 

cantar o Reis São Cosme, quando termina a gente samba (...) as mulheres estão lá 

ajeitando, botando os pratos, depois já coloca a mesa, bota a flor, o santo, os copos e 

o guaraná e aí bota os meninos para comer. (A mesa é o que?) É uma toalha bem 

grande, assim de cerado. (Pode ser qualquer cor?) Eu não uso qualquer cor, eu gosto 

de comprar mais azul. (Tem alguma coisa haver com o santo?) Não, mais eu só 

tenho essa azul. (Comento que quando presenciei a Festa de Reis no ano de 2010, 

Dona Helena usou toalha de cor branca e pergunto se tem algum significado.). Não, 

porque talvez o de Helena é de caboclo... Helena já faz para algum santo que pede 

branco e o meu cariru não é de caboclo, meu cariru é de uma promessa. (...) (E qual 
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a quantidade de meninos para comer?) Eu boto quatorze (risos). (...) Tem gente que 

bota sete, agora eu boto quatorze, eu faço duas mesas, primeiro uma de quatorze e 

depois outra de vinte e um meninos e dou presente. (Quando termina o “cariru”?) 

Quando os vinte e um meninos terminar de comer, aí levantamos a mesa (...). (E 

depois?) Depois eles batem o tambor e o povo brinca, eu faço meio dia tem vez que 

vai até 6, 8 horas da noite. (Brinca como?) Sambando caboclo (risos). (A senhora 

também?) Se eu brinco? ...Oh eu brinco rodando mais as mulheres. (Quem brinca 

aqui?) Tem muita gente! (VENERANDA, Coqueiros, 16/02/2017).  

 

Aqui evidencio que o caruru na comunidade quilombola de Coqueiros é uma festa sincrética 

em que se homenageiam os santos católicos com rituais africanos, resultante de associações 

de divindades africanas e afro-brasileiras com santos católicos, como forma de resistência a 

história colonial do Brasil em que os africanos não podiam cultuar suas divindades livremente 

em detrimento da religião oficial do país, o catolicismo.  

É importante ressaltar que há alguns anos, o caruru, quase sempre seguido de samba e 

manifestação de divindades, é representado na Festa de Santos Reis realizada no dia 6 de 

janeiro, sobre a qual abordarei no próximo capítulo.  

Aqui marco a presença marcante do samba de roda nas manifestações sagradas e católicas em 

homenagens aos santos Reis, São João, São Gonçalo e São Cosme e Damião que evidencia o 

hibridismo cultural dessas manifestações que reúnem elementos religiosos e culturais 

europeus, africanos e, provavelmente, indígenas.  

A cavalgada é uma manifestação cultural, em geral, realizada por motivos religiosos, cívicos, 

diversão, esporte ou associação de algumas dessas atividades. Acredita-se que o início das 

cavalgadas teve como ponto de partida a domesticação dos cavalos existentes na Europa e 

África, principalmente na região do Oriente Médio. No Brasil as cavalgadas foram 

introduzidas como esporte há pouco tempo considerando o crescimento do interior, 

conquistando muitos adeptos. Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 

Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura da Bahia, a cavalgada é o esporte-lazer que mais cresce 

no estado, proporcionando o contato com a natureza e o prazer de montar, reunindo gerações 

e valorizando o meio rural. (BAHIA, 2014). 

No território quilombola de Coqueiros a cavalgada já é considerada pelos moradores como 

uma festividade do calendário anual, introduzida no ano de 2002 por um morador de Santa 

Cruz, que após avaliar as exigências da corrida de argolinha
42

 praticada no povoado decidiu 

aderir à cavalgada como esporte-lazer em parceria com moradores de Coqueiros, escolhido 

                                                             
42

 Trazida para o Brasil pelos portugueses no século XVI e até hoje praticado em cidades do interior nordestino. 

A corrida funciona com homens montados em seus cavalos, que devem retirar com a ponta de sua lança 

pequenas argolinhas do tamanho de um anel, presas por barbantes em um poste.  
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para sediar o evento que está em sua 10ª edição
43

 com grande alcance de participantes, 

reunindo homens e mulheres, crianças, adultos, jovens e idosos; familiares, conhecidos e 

visitantes que vestem a camisa do festejo. 

A memória do morador de 81 anos de idade e um dos pioneiros da cavalgada na comunidade, 

traz que a cavalgada não era uma prática de seus ancestrais, considerando que o modo de vida 

era pacato e marcado pelo labor diário da roça.  

 
(Desde quando existe a cavalgada no Coqueiro?) Já tem uns quinze anos que rola a 

cavalgada aqui. (O senhor participa?) Gosto, gosto e vou mesmo. Eu tinha um 

cavalo, (...) agora eu tenho uma burra, quando é no dia é só selar e se tocar. (E o 

senhor começou com quantos anos a participar da cavalgada?) Eu já tinha uns 65 

anos. Mas era porque nosso lugar não tinha, tinha sempre por fora. (E no tempo de 

seus avós as cavalgadas vinham de onde?) Nesse tempo não existia não! Era um 

povo que só ligava na roça, beber pinga, logo era uma vida sossegada, quem menos 

tinha apanhava suas trinta, quarenta cargas de café (pausa). (E quem foi que criou a 

cavalgada aqui?) Foi Dedé e Borgão quem trouxeram a cavalgada pra aí, um ano a 

gente fez mais Dedé e agora foi Eliezer e Juarez trata Jiba. (...) A cavalgada é no 

mês de setembro. (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Todavia, as falas de jovens coqueirenses revelam uma infância marcada pelas cavalgadas, 

argolinhas e montarias referentes à criação de gado, especialmente, acompanhados dos pais, 

familiares e amigos. Ademais as falas revelam uma relação de afetividade dos sujeitos 

humanos com os cavalos, resultante de uma construção histórica.  

 
(O que você sente quando participa da cavalgada?) Para mim é muita importância, 

sábado eu fui para uma pega de gado e porque não fui montado eu chorei, chorei 

mesmo que eu sou fã de toda uma vida, antes de participar da cavalgada que eu já 

era fã, mesmo de criança. (...). Desde criança que eu luto mais meu pai, meu pai 

lutou muito com gado era criador e sempre eu lutei mais meu pai, sempre dos irmãos 

quem mais gosta de cavalgar sou eu. (JOÃO, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

(Há quantos anos que participa da cavalgada?) É mesmo de criança... Cavalgada, 

argolinha. (Aprendeu com quem?) Com pai, meus amigos, meus irmãos. (Você tem 

quantos anos de idade?) vinte e cinco. (E começou com que idade?) Com sete anos 

por aí já segurava em cima do cavalo, cavalgava, argolinha. (E sente o que 

participando da cavalgada?) Emoção grande, porque eu gosto de mais desde criança 

que eu sou fã de cavalo, de cavalgar. (MANOEL, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

Na comunidade quilombola de Coqueiros a cavalgada é realizada tradicionalmente no mês de 

setembro, especificamente no primeiro ou segundo domingo do mês considerando outras 

cavalgadas organizadas nas proximidades. Segundo os organizadores, esse período marcado 

pelo final do inverno é mais adequado aos animais na região que enfrenta períodos de longa 

estiagem como ocorridos no ano de 2012 em que a prática foi suspensa devido à debilitação 

                                                             
43

 Considerando a edição do ano de 2016, uma vez que o evento é realizado no mês de setembro e as entrevistas 

foram concedidas entre os meses de fevereiro e março de 2017. 
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dos animais. Outro fato que mostra certa preocupação com os animais foi o encurtamento do 

percurso que a princípio era mais longo e causou a morte de animais além do fluxo de 

dinheiro para fora do município. 

No dia do festejo os moradores mudam de direção em relação às atividades diárias para 

divertir-se em comunhão com familiares, conhecidos e visitantes vindos da microrregião de 

Jacobina. Também, é um dia importante para movimentar o comércio local e circunvizinho. A 

programação inicia com a feijoada da “vaqueirama” acompanhada de pratos típicos da 

comunidade como arroz de roça, galinha de quintal e mocotó. No final da manhã, a 

concentração ocorre no Campo
44

 onde é realizada “missa” de agradecimentos e pedidos de 

proteção divina. Então, segue-se o comboio com cerca de trezentos animais entre cavalos, 

burros e jegues montados por amazonas e cavaleiros, e, veículos motorizados. O percurso 

envolve os territórios quilombolas próximo a Coqueiros e se estende até a cidade de 

Mirangaba. O passeio é animado com dança ao som de sanfoneiro que ocorre 

estrategicamente em pontos comerciais para o consumo de alimentos e bebidas e também para 

descanso dos animais. O retorno à comunidade ocorre no início da noite, culminando com 

festa dançante marcada pela presença de cantores famosos. A comunidade acolhedora e sem 

estrutura hoteleira, hospedam os visitantes em suas próprias casas. A fala do morador de 40 

anos de idade e praticante da cavalgada narra a organização: 

 
Aqui nós fazemos uma feijoada muito grande antes da cavalgada para a vaqueirama, 

para todo mundo que chegar aqui na casa de mãe. Tem arroz de roça a vontade, 

feijoada, mocotó tem tudo, na noite anterior também, galinha de quintal, quem 

chegar tudo participa. (...) Aí cresceu tanto que é obrigado botar dois ônibus para 

carregar o povo, porque só os animais e as motos não dão conta, cada dia que passa 

aumenta mais a quantidade de gente. (...). (Quantas pessoas participam da 

cavalgada?) Aqui hoje (referindo-se a Coqueiros) tem camisa mesmo que já vendi 

seiscentas camisas para uma cavalgada. (...) Gente que vem de fora, aqui da região, 

criança (...). (E cavalo, reúne quantos?) Cavalo hoje na faixa de uns trezentos a 

quatrocentos cavalos, depende se não tiver outra cavalgada mais próxima da região. 

(...).  Se reúne pode ser de jegue, burro, importante é participar.  (...) Tem primeiro a 

concentração, a pregação do padre ou tia Diuda no campo, já é um ponto de partida 

para nós sair para Santa Cruz, de lá retorna para o Coqueiro, vem o povoado de 

Palmeira, a cidade de Mirangaba e segue até Campo Grande. (...) É uma caminhada, 

mas em todos os lugares que tem um comércio a gente para com sanfoneiro, um 

forrozinho, uma vaquejada e aí só retorna à noite para a festa dançante. (...) Passam 

ali uns trinta minutos (...) é o espaço que os animais também descansam, toma uma 

água de coco um negócio e tem os carros também acompanhando vendendo bebida, 

salgado. (...) O carro de som na frente e a amazonas. (JOÃO, Coqueiros, 

09/03/2017). 

 

                                                             
44

 Destacado em entrevista coletiva como lugar de referência da comunidade. Marca a entrada e o centro da 

comunidade, um lugar antigo, considerando que as casas em seu entorno foram construídas posteriormente 

resguardando o seu terreno. Também representa ponto de encontro e lazer, de concentração da missa e da 

cavalgada, e, notadamente, do “baba” de todo final de tarde. 
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O evento que ganha proporções maiores a cada ano, apresenta uma estrutura de transporte, 

entretenimento, saúde e segurança custeados com recursos provindos de patrocínios e de 

vendas de camisas particulares ao evento que geram certo lucro embora a busca material não 

se apresente como sentido principal para os organizadores que tem a agricultura como fonte 

principal de subsistência. Todavia, a cavalgada tornou-se um projeto de vida para alguns 

moradores que reúnem esforços próprios e doações de amigos para participar de cavalgadas 

externas ao município de Mirangaba, movidos pela afetividade e identificação com os animais 

e a prática, fortalecida pela difusão e valorização da festividade. 

Assim, a cavalgada introduzida há mais de uma década no território quilombola de Coqueiros 

se apresenta como uma manifestação simbólico-cultural, que ressignifica as práticas dos 

moradores em relação à criação de animais e o uso do território que fortalece a identificação 

dos moradores com o lugar e o modo de vida. Por outro lado, observo que a realização das 

festas dançantes com cantores famosos ao final do evento é um elemento moderno que 

reconfigura essas identidades em relação às tradições como será abordado nas festas 

tradicionais de casamento. 

Abro um parêntese para abordar sobre as festas de casamentos tradicionais no território 

quilombola de Coqueiros que ao longo dos anos vêm sendo ressignificadas. Na comunidade, a 

instituição familiar se constitui tradicionalmente por meio do casamento religioso e mais 

recentemente pelo contrato civil. Os moradores mais antigos relatam que até certa época não 

havia igreja na comunidade e as missas aconteciam raramente no prédio escolar. Nesse 

contexto, restava aos casais que desejavam unir-se em matrimônio conciliar as datas da 

cerimônia às missas que aconteciam no entorno do território. A igreja mais próxima ficava 

situada em Santa Cruz no município de Mirangaba onde as missas ocorriam frequentemente 

nos meses de maio, setembro e novembro. E quando os casais não conseguiam conciliar a 

data, buscavam outras missas em localidades próximas que acabavam por determinar as datas 

e os locais dos casamentos religiosos.  

 
Casei! (...) Eu casei no Jenipapo (...) (Aqui não fazia casamento?) Tinha na Santa 

Cruz, aqui essa igrejinha também foi de uns tempos para cá, muito para cá de 

quando eu casei, agora a igreja da Santa Cruz foi de toda a vida (...). As missas 

naquele tempo não eram como hoje, se passasse de setembro e novembro e o mês de 

maio às vezes o casamento tinha que ser lá em Mirangaba ou Jenipapo que era 

assim, às vezes tinha uma missa, aproveitava aquela missa. (APARECIDA, 

Coqueiros, 02/03/2017). 
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Muitos casais daquela época somente se casaram civilmente após décadas de matrimônio 

como rememora a moradora de 79 anos de idade sobre o acontecimento no ano de 1968. Os 

percursos para realização das cerimônias de casamento a princípio eram feitos a pé ou a 

cavalo e mais recentemente de automóveis. Aqui destaco outra forma de relação dos 

moradores com os animais, especialmente, os cavalos. 

 
Casei oxe! Graças a Deus aqui é em cima do casamento. Casei na igreja e no civil, 

no civil eu casei já tinha dez anos de casada na igreja, casamos no Campo do Meio, 

nesse tempo teve uma missão em 68... Teve dezoito casamentos nesse dia. Nós 

fomos casar no Campo do Meio, nós fomos todos montados que não tinha carro, 

mais tinha os cavalos... Campo do Meio é longe, hoje em dia chama é... (pergunta ao 

genro que adentra a casa) Nuguaçu. (JARDELINA, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

As narrativas dos moradores revelam, também, que os rituais tradicionais do casamento 

começavam com o convite feito pela noiva de casa em casa onde recebia doações para festa. 

Na véspera do casamento, a comunidade se reunia na casa da mãe da noiva para ajudar nos 

preparativos e no dia da cerimônia formavam caravanas para prestigiar o casal, vestido a 

caráter de grinalda e vestido de noiva, terno e gravata. O retorno até a casa da mãe da noiva 

onde geralmente acontecia a recepção era marcado por muita alegria e cantigas de samba 

próprias da ocasião. As festas de casamentos eram marcadas por longas noites de dança ao 

som de sanfonas, fartura de comida e bebida que envolvia familiares e a comunidade em 

momentos memoráveis. A festança só era dispensada em casos extremos como o falecimento 

de morador em sinal de condolências à família e a comunidade enlutada. 

 

GEROLINA: A tradição é assim, começa de quando vai botar os papeis, aí depois 

que sabe a data sai de casa em casa convidando. O convite é pessoalmente, agora 

está se perdendo... eu mesmo quando casei, eu trouxe arroz, eu trouxe dúzias de 

ovos, eu trouxe frango, café, dinheiro... eu ia convidar e as pessoas já davam minha 

lembrancinha em material ou espécie. E na véspera do casamento as mulheres vão 

para casa da mãe da noiva arrumar, varrer terreiro, preparar o alimento para o outro 

dia. No dia do casamento vai até o local, você podia casar na igreja ou que fosse no 

cartório tinha a tradição de ir nos carros, quando voltava só chegava no horário da 

noite, na hora do jantar, parava num ponto estratégico para poder chegar na casa da 

família para sair e descer cantando “Meu Coqueiro novo”, dizendo verso, cantando 

as cantigas de roda dos casamentos tradicionais e após até tinha festa dançante com 

sanfoneiro. ELIANA: Tinha até um verso, “menina tu não te casa vai gozar da boa 

vida, ainda ontem encontrei uma chorando de arrependida” (risos do grupo) (...) 

IRENE: “Esse conselho eu não tomo, porque não quero tomar, mais outra se 

casando, eu também quero me casar” (mais risos do grupo). (ENTREVISTA 

COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

(E o casamento como era naquele tempo?) Um casamento naquele tempo eram dois, 

três dias de festa, era! Alcancei casar uma moça e o pai matava um porco, uma reis, 

era de comer... naqueles tachos de barro... oxe, era de comer! Botava duas, três 

mesas e de comer era pra gatos e cachorros. (...) (E a festa do casamento como era?) 
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A festa do casamento convidava o tocador e aí começa a boca da noite e ia pro outro 

dia dançando, bebendo, comendo (pausa). (ANTÔNIO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

Os rituais tradicionais do casamento na comunidade quilombola de Coqueiros vêm resistindo 

e sendo ressignificados ao longo de gerações. Os casamentos civis, marcados também por 

cerimônias mais reservadas vêm ganhando notoriedade em relação aos casamentos religiosos 

que nas últimas décadas vêm sendo realizados preferencialmente na igrejinha da comunidade. 

As festas, também vêm sendo modificadas, tanto no que se refere à opção por salões de festa e 

outros estilos musicais quanto pela restrição de bebidas alcoólicas, considerando o 

comportamento das novas gerações e as crenças religiosas. Resistem os trajes de noivos e as 

cantigas de samba que acompanham a noiva após a cerimônia até a casa da mãe da noiva, 

cantadas por familiares e convidados.  

 

Aqui a festa de casamento é boa demais! Convida um cantor e mata uma mamoto 

(...) aí dar um festão. Minha filha casou na igreja daqui, desceram cantando meu 

coqueiro novo é a tradição daqui. (...). Quando a gente foi para o casamento de 

Corrinho, foi em Mirangaba, ela casou de noite, aí a gente veio nesse ônibus 

cantando coqueiro novo. (...) “Meu coqueiro novo não refolha mais, a moça quando 

casa não namora mais, oh meu coqueiro novo, não refolha mais” (risos). (ELIANA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Hoje em dia as moças só casa civil. Naquele tempo casava mais era no padre, hoje 

em dia acontece que elas entram num carro vai a Mirangaba e quando vem já é 

casada, tem delas que a gente nem sabe o dia nem a hora (...). Hoje em dia a gente 

chama a polícia pra fazer uma festa e às vezes acontece uma tragédia e naquele 

tempo não tinha polícia, a gente fazia a festa e do jeito que começava acabava e hoje 

em dia vive uma violência que se for dá um vinho (...) acaba com briga.  (ANITA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

O amancebo conhecido como o ato de juntar-se unindo a outro sem casamento civil nem 

religioso, vem ocorrendo frequentemente entre os jovens, entristecendo os moradores mais 

antigos saudosos em suas memórias e enfraquecendo a tradição. É oportuno ressaltar que o 

índice de gravidez na adolescência é alto
45

.  

 
(E seus filhos se casaram?) É, todos eles tem sua família... É ajuntado, não é casado 

não, não casaram nenhum. (...) ajuntaram pra lá as trochas e moram juntos, teve 

festa não! (Mas os casamentos de hoje são diferentes dos de antigamente?) Não, é a 

mesma coisa pra quem quer fazer festa né, agora tem muito tempo que teve um 

casamento aqui. (IRENE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

A gente não casou depois que eu engravidei que fiz o teste de DNA a gente morou 

junto na casa que era da minha vó durante uns três anos, minha filha era recém-

nascida quando a gente se separou. A gente começou a namorar em 2006 e se 

separou em 2012 foi, entre namoro e casamento, casamento foi uns três anos, e aí eu 

fiquei com a minha filha. (JOVENTINA, Coqueiros, 09/03/2017). 
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 Sistema de Informações da Atenção Básica. (E-SUS, 2017). 
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Entendo que os casamentos religiosos na comunidade quilombola de Coqueiros são práticas 

tradicionais que fortalecem as crenças religiosas católicas, o senso de comunidade entre os 

moradores e a manifestação simbólico-cultural do samba de roda. Contudo, a presença de 

outras influências religiosas no território e a construção de outras concepções de formação 

familiar por meio da frequência dos casamentos civis e dos amancebos, deslocam as tradições 

e traz tensão para o grupo social entre a memória histórica e identificações “essencializadas” e 

a autonomia das novas gerações que apelam para as identidades múltiplas, sempre abertas. 

E para finalizar o calendário festivo do território quilombola de Coqueiros, destaco as 

chamadas Festas Evangélicas. Embora apontadas pelos moradores em entrevista coletiva 

como manifestação cultural no/do território, os próprios adeptos reconhecem que as 

celebrações “evangélicas” são muito recentes na comunidade, que teve o primeiro templo 

protestante construído no ano de 2011 e apesar do número significativo de fieis e admiradores 

não tem festividade própria estabelecida no calendário anual da comunidade. Assim, as 

chamadas Festas Evangélicas acontecem com pouca frequência e não tem data fixa, sendo 

comum o deslocamento dos fiéis para participar de festas que são organizadas na sede de 

Mirangaba e nas cidades próximas, a exemplo de Jacobina.  

Nessa perspectiva, é evidente um processo de reconhecimento e ou identificação de 

moradores com as manifestações religiosas de base protestante, embora não se configurem em 

festividade fixada no território, sendo comum a formação e a mobilidade de comunidades 

religiosas que por meio das festas contribuem para essa identificação.  

 

4.3 Identificações territoriais quilombolas  

 

A pesquisa apontou que os moradores do território quilombola de Coqueiros estabelecem 

relações com seus espaços de vida, não apenas materiais, mas, sobretudo, simbólicas que 

produzem identidades territoriais. Com base em Haesbaert (1999; 2005), parto do pressuposto 

de que as identidades territoriais são o resultado de uma apropriação simbólica do espaço 

pelos seus habitantes. Sobre a associação entre identidade e território, Claval (2001) explica 

que: 

 
Os homens têm necessidade, para dar sentido à sua presença neste mundo, de se 

assimilar a um território que é, para eles, um refúgio e um espaço onde se sentem 

protegidos, conhecidos e reconhecidos. A história do grupo qual fazem parte está li, 

nas lembranças das batalhas, nos monumentos herdados do passado e no conjunto 
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das histórias e das lendas que dão sentido ao destino coletivo.  (CLAVAL, 2001, p. 

90). 

 

Em Coqueiros, essa identificação territorial vem sendo construída há século com a chegada 

dos primeiros moradores, que pelas circunstâncias históricas elegeram esse espaço para 

moradia e bem viver; criaram um modo de vida e organização própria que vem sendo 

transmitido e reproduzido há gerações, contribuindo para construção de sentimentos de 

pertencimento ao território usado. Assim, as identidades territoriais que dão sentido à 

existência do grupo étnico são construídas por meio da origem comum do grupo, da memória 

herdada de seus antepassados, e da cultura, vividos no território.   

A maior parte dos moradores é nascida em Coqueiros, em especial os mais velhos, que pela 

ausência de assistência médica nasceram em casa com auxílio de parteiras, importantes 

personalidades da história da comunidade, enquanto que os mais novos nasceram, 

principalmente no hospital na cidade de Jacobina. E a menor parte oriunda de territórios 

próximos, em geral, motivada por casamento com coqueirenses. Todavia, majoritariamente, 

são pessoas que cresceram/crescem, construíram famílias no território e, constantemente, são 

construídas por ele à medida que se torna palco de geografias e histórias, manifestadas na 

paisagem, no “senso de lugar” e nas tradições inventadas que constituem o que Said citado 

por Hall (2011) chamou de “identidades imaginárias”. Nessa perspectiva, concordo com Font 

e Rufí (2006, s/p) que “O lugar de origem imprime identidade ao indivíduo e ao grupo.”. A 

fala da moradora de 71 anos expressa sentimento de pertencimento ao território: 

 
(A senhora nasceu no Coqueiro?)  Foi (pausa), eu foi, meu pai foi, minha mãe 

também, somos nascido e criado aqui, somos rama daqui. (...) (Já pensou em ir 

embora do Coqueiro?) Não nem penso nisso, posso ir embora um dia porque esse 

dia eu sei que vai chegar (referindo-se a morte), mas retirante não, eu nunca sair 

daqui pra trabalhar nem fora, meus filhos já, mas eu não, daqui de onde eu nasci 

nunca sair pra trabalhar, pego assim uma feira e volto pra aqui. (A senhora sente o 

que pelo Coqueiro?) Sinto muito carinho e muito amor, pra mim não tem lugar mais 

especial do que esse, parece que se me apresentar outro lugar não dá no meu agrado 

(pausa) (...) gosto daqui de coração. (ANITA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

O quilombo contemporâneo é um território político e simbólico-cultural onde estão os 

referenciais da existência e da identidade do grupo, que se reconhece por sua origem e 

trajetória comum. Um território étnico
46

 marcado por relações de contiguidade ou 

horizontalidades como prefere Santos (2005) que imprime segurança para seus habitantes 

comparado às relações verticais e de estranhamento com outros espaços, a exemplo da grande 
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 Entendido com base em Anjos (2006), como um espaço construído a partir das referencias de identidade e 

pertencimento territorial e sua população, geralmente, possui uma origem comum. 
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cidade de São Paulo-SP para onde migrou significativo número de coqueirenses em busca de 

melhores condições de vida e, que após décadas, na maioria das vezes, alimentam o desejo de 

retornar a terra de origem, uma relação territorial simbólico-afetiva, que resiste a distância 

espaço-temporal e contribui para um processo de multiterritorialização
47

 (HAESBAERT, 

2005). As falas de moradoras antigas corroboram essas relações horizontais construídas no 

território étnico e que se fortalecem frente às relações verticais com o espaço: 

 
(A senhora sempre morou no Coqueiro?) Nasci aqui no Coqueiro e me criei e parece 

que não vou mais para canto nenhum não (risos). (Já pensou em ir embora?) Não, 

não, não, nunca pensei em ir embora daqui porque me dou muito bem com meus 

vizinhos e pra mim lá fora eu não arrumo umas pessoas de confiança como eu tenho 

aqui, nunca pensei de ir embora daqui não. Uma vez a cabeça esquentou e fui visitar 

meus filhos, passei quarenta e cinco dias lá fora, lá em São Paulo, fui bem recebida, 

lugar de gente boa e tudo, mas aqui é melhor. (O que a senhora sente por Coqueiro?) 

Ave Maria eu sinto um amor pelo Coqueiro e pelos moradores do Coqueiro, eu sinto 

um amor muito grande e estou lhe dizendo que nem subo nem desço, mas o pessoal 

do Coqueiro está aqui no meu coração, acredita?! Eu faço minhas orações pedindo a 

Deus que tome conta de nosso lugar. (...) Ah mulher eu sinto muito amor por meu 

lugar e por meus vizinhos e pelos vizinhos que vem de lá para cá, aqui não era esse 

tanto de gente no Coqueiro, a gente só dava fé das casas quando chegava no terreiro 

e hoje a gente está aqui no terreiro da gente e está enxergando os vizinhos lá diante. 

(APARECIDA, Coqueiros, 02/03/2017). 

 

(A senhora já pensou em ir embora de Coqueiros?) Oh pra onde? (risos). Aonde que 

sai. (A senhora sente o que por esse lugar?) A gente sente bem que é onde está 

morando, é onde está morando né. (pausa longa). (...) a gente se acostuma no lugar. 

(...) teve um tempo que eu passei quatro meses em São Paulo mais meus filhos e o 

finado, mas a lembrança de vim embora foi donde tinha roça, donde tem o povo, se 

você já tem os filhos tudo morando naquele lugar, vai para onde? Já tem os netos, 

tem todo mundo morando aqui, para onde é que vai? Não, não pode ir para outro 

lugar não, ficar aqui mesmo. (pausa) Os de São Paulo tem casa lá, tem tudo lá, mas 

ainda tem vontade de vim morar aqui. (...) Lá em São Paulo é bom, mas não é assim 

não, tem gente que passa por você nem bom dia, eu mesmo ia para São Paulo 

chegava nos pontos de ônibus, estava assim de gente, mas eu não falava com 

ninguém, aonde que eu ia falar? Eu não sabia quem era. (JARDELINA, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

Para onde ir é uma indagação devolvida pelos moradores, especialmente os mais velhos, sobre 

a possibilidade de sair do território habitado. Para os quilombolas, Coqueiros é o mundo que 

criaram para si e onde desejam ser presença até o fim de suas vidas, quando serão levados 

para o cemitério em Santa Cruz onde estão enterrados seus ancestrais. Aqui marco que o 

território simbólico-cultural transpassa o território político-administrativo por meio dos 

sentidos construídos nas relações históricas, sociais e até mesmo espirituais com outros 

espaços.  

 

                                                             
47

 Em que as pessoas e os grupos sociais desenvolvem vínculos identitários com mais de um território ao mesmo 

tempo. (HAESBAERT, 2005). 
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(A senhora já pensou em ir embora do Coqueiro?) Não (risos), não tenho vontade, só 

quando eu for para Santa Cruz. (...) É (risos), porque a minha morada certa é lá na 

Santa Cruz, quando eu sair daqui (referindo-se ao cemitério). Nunca tive vontade de 

sair daqui. Agora oh meu Deus, esse lugarzinho ficou tribulado de mais... o lugar 

não, o povo que é um grito daqui outro grita de acolá e a noite é carro é moto, tem 

hora que a gente perde até o sono (...) é tudo conhecido, tudo parente, mas não tenho 

vontade de sair daqui não, pra onde? (...) Porque foi onde eu nasci, mim criei, criei 

meus filhos, não adianta hoje em dia querer sair para fora, quero sair não (pausa) 

nunca sair daqui... passei quatro meses em São Paulo porque me achei doente (...), 

mas passei a pulso. (Pausa longa) (...) (E seus pais, onde estão enterrados?) Santa 

Cruz, é pai, vó, avô, tudo está na Santa Cruz. (VALDINETE, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

De modo geral, a oralidade dos quilombolas revelaram sentimentos de bem-estar e afeição ao 

espaço vivido e ao grupo com que se partilha e vivencia o território. Essa ligação afetiva é 

construída com base nos referenciais de ancestralidade e no uso do território. Nessa 

perspectiva, a origem do grupo étnico e as práticas cotidianas marcadas pela produção de 

alimentos de forma tradicional e familiar, as mobilizações e organizações sociais contra a 

pobreza extrema e o sofrimento coletivo e as manifestações religiosas e culturais, dão sentido 

ao território e afirma identidades coletivas.  

No que se refere à política nacional de identidade quilombola, os coqueirenses se reconhecem 

por força da certificação do território emitida pela Fundação Cultural Palmares com sentidos 

de direitos, sendo a identificação territorial anterior ao reconhecimento étnico pelo Estado. 

Um processo de negociação coletiva que considera os interesses do grupo étnico em acessar 

os direitos conquistados e garantir melhores condições de vida, ainda que a historicidade do 

termo seja desconhecida pela maioria da população. Nessa perspectiva, os movimentos 

sociais, sobretudo, dos movimentos negros, por meio de sua participação na elaboração da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, colocaram em jogo as identidades 

negras e quilombolas que não eram reconhecidas, mantidas fora da história ou às margens da 

sociedade, criando, assim, políticas de identidade que articula o grupo étnico e fortalece a 

identidade territorial dos quilombolas. Com base em Castells (2006), a origem e a forma de 

construção da identidade territorial quilombola se apresenta como resistência: 

 
criadas por atores sociais que se encontram em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de 

resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos. (CASTELLS, 2006, 

p.24).   

 

Em Coqueiros a identificação quilombola constitui-se, a partir de negociações que se 

apresentou de fora para dentro, o de fora com interesses políticos e partidários e o de dentro 
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visando acessar direitos garantidos na legislação nacional. Nesse processo, a organização 

jurídica dos moradores por meio da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro 

ganhou força como agente para reposicionar os moradores. Ademais, os discursos 

mobilizadores dos agentes externos e o reconhecimento da realidade de pobreza e carência de 

assistência social pelo Estado, somados a construção de um mito fundador do quilombo de 

Coqueiros sistematizado na carta de autoreconhecimento contribuíram positivamente para 

afirmação da identidade quilombola, sempre em andamento. Nessa perspectiva, as falas dos 

sujeitos apontaram que as identidades são abertas e negociadas. O trecho de entrevista 

coletiva a seguir corrobora o processo de negociação na afirmação da identidade quilombola: 

 
(Qual foi o caminho que a comunidade foi criando para que houvesse esse 

reconhecimento?) IRENE: O primeiro caminho foi padre Joel que primeiro veio 

mais uma irmã que se chama Rita de Mirangaba, quem mandou foi o padre Arceu 

(...). Ele veio e tirou foto lá na casa de tio Toinho, tirou foto de Jucelia, tirou foto de 

Mariquita com enxada na mão lá no quintal de Cesário. Aí foi o primeiro caminho. 

(...) Aí depois foi que ele veio e mandou a equipe para fazer o cadastramento de todo 

mundo. GEROLINA: Eu lembro assim... Quando a gente iniciou a pesquisa né que 

foram feitas com as pessoas mais velhas e fora da comunidade né, ia indicando e aí 

houve assim uma resistência em contar a história do sofrimento e assim a cultura 

que ainda se viveu aqui dentro da comunidade ainda tem engenho velho (...) e aí foi 

um pincelamento com muita luta porque quando o padre Joel palestrava já tinha essa 

instituição aqui, aí quando se viu que padre Joel era um deputado que ele foi 

suplente de João Henrique (...) se trabalha nos valores que os negros também 

poderiam, ele sempre dizia para mim: _eu vejo você motorista, vejo você governo, 

vejo você até prefeita (...). Dentro da entidade dizia os valores que nós tínhamos 

como negros e os direitos que nós íamos ter para poder chegar onde nós queríamos e 

que nós não poderíamos deixar ninguém pisar em nós por nossa cor e mostrou a 

diferença até porque assim depois ele nos sugeriu em fazer uma viagem (...) dos 

jovens que não conheciam Salvador e ele disponibilizou o apartamento dele, levou 

para conhecer a assembleia legislativa, foi até a praia, aí começou se descobrindo 

valores que tinha direito então todo mundo entendeu (...) que ele queria desenvolver 

a comunidade e não trazer algo para prejudicar nós. MINERVINA: Foi só alegria! 

GEROLINA: Aí aceitou! (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 

Nesse processo de identificação, as conquistas advindas do reconhecimento quilombola são 

celebradas e elevam a autoestima do povo negro, que apesar dos avanços postos pela 

Constituição Federal de 1988 precisa lutar pelo acesso aos direitos conquistados, na maioria 

das vezes, barrados pela burocracia do exercício público e pela falta de informações. Além 

disso, a certificação quilombola reposiciona os sujeitos, que ao serem questionados sobre o 

que é ser quilombola revelaram desconhecimento histórico do termo e o desejo de conhecer 

mais profundamente suas origens. As falas de moradores destacadas a seguir corroboram 

essas interpretações: 

 
(Como vocês se sentem fazendo parte de uma comunidade quilombola?) (silêncio) 

(A filha de uma das participantes da entrevista com oito anos de idade afirma que 
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tem orgulho de morar numa comunidade quilombola, mas diz que não sabe 

responder o que lhe faz ser quilombola.). (Repito a pergunta para o grupo) (Silêncio 

acompanhado de risos). (...) MINERVINA: Acho que a gente se sente feliz, não é só 

pelos benefícios que a gente tem, é pela união que graças a Deus nós somos unidos 

porque a gente é reconhecida como quilombola, já vem muita gente aqui e explica 

que até as merendas de nossos filhos na escola é diferenciada de uma pessoa que não 

é quilombola. IZALTINA: Nesse caso eu acho que ainda não temos nossos direitos 

acessados de forma devida. NEIDE: Todo mundo quer ser quilombola, até para 

ganhar tipo desconto em faculdade isso e aquilo outro, mas não tem aquele papel 

reconhecido. JOVENTINA: A gente sabe que é quilombola, porém a gente não sabe 

como acessar os benefícios que o povo quilombola tem e muita gente tira proveito 

em cima disso, tem tanta gente que entra numa faculdade por cota sem ser 

quilombola e muitas vezes o jovem quilombola faz uma inscrição e nem acessa por 

falta de conhecimento, então a gente sabe que o direito existe mais tem pouco 

conhecimento sobre. (ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 02/03/2017). 

 
(Como a senhora se sente fazendo parte de uma comunidade quilombola?) Ave 

Maria! Me sinto vitoriosa porque a gente não tinha esse conhecimento, Padre Joel 

foi quem explicou, foi ele que trouxe essa vitória. (...). (E a senhora se considera 

quilombola?) Dez vezes numa vez só, mais de mil e setenta mil vezes, não me 

considero o quê, mulher? Não estou lhe dizendo que agradeço padre Joel por 

descobrir que nós éramos os quilombolas. Hoje tudo para nós ficou até mais fácil e 

se correr atrás ainda mais fácil fica. (E para a senhora o que lhe faz ser quilombola?) 

A qualidade, não? Não sei já aí eu não sei. Me ensina minha linda, me descobre, 

quietinha (diminui o tom de voz) vamos conversar aqui que eu fico pensando porque 

(...) a gente ainda ver gente com racismo que não quer ser da raça dos quilombolas 

(pausa), não aqui né, aqui no nosso lugar não (...). Eu só fico pensando que é por 

mode a qualidade, mode o cabelo... Eu que fico pensando que é por isso, tem gente 

que não quer ser não, será que não é pela qualidade? (APARECIDA, Coqueiros, 

02/03/2017). 

 

Os termos quilombos e quilombolas apareceram para os moradores de Coqueiros como uma 

revelação feita de fora para dentro do território, que somada ao desconhecimento histórico do 

termo resultaram na dificuldade para defini-lo sistematicamente. Nessa perspectiva, os 

moradores autoatribuem sua identificação quilombola evidenciando o corpo e sua 

ancestralidade negra que produz o sentimento de pertença ao grupo étnico. Também, 

destacam as relações territoriais, a cultura e as trajetórias históricas marcadas pelo sofrimento 

e luta coletiva em prol da sobrevivência física e cultural do grupo, que favoreceu o processo 

de autoreconhecimento quilombola como reivindicação de condições dignas de vida no 

território onde existem e se perpetuam não somente enquanto corpos negros, mas também 

enquanto cultura e modo de vida particular. Destaco algumas falas que evidenciam os 

critérios de autodeterminação da identidade quilombola: 

 
(E a senhora se considera quilombola?) Oxe, não mim considero o que, eu não sou 

branca (risos), não posso sair fora sou a quilombolona vea (risos). Graças a Deus, eu 

sou quilombola, onde eu criei meus filhos todo mundo é moreno, aqui todos somos 

quilombolas! (firmeza). (E para a senhora o que lhe faz ser quilombola?) Aí não sei 

explicar. (pausa). Devido à qualidade (referindo-se a cor), devido à gente morar 

nesses lugares, lá mesmo no Feliciano, é tudo quilombola! (...) todo mundo aqui 

considera. (...) Porque o menino foi buscar o papel na mão de Lula (referindo-se a 
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certificação) aí já não tinha jeito não, o povo é tudo moreno e padre Joel chegou aqui 

e viu esse barco era tudo quilombola mesmo. (JARDELINA, Coqueiros, 

15/02/2017). 

 

(E você se considera quilombola?) Considero, tenho orgulho de ser. (O que lhe faz 

ser quilombola?) Você chama o espírito que você tem de ser quilombola, vem do 

seu sangue, eu tenho orgulho quando vou em qualquer lugar pra defender e dizer 

que sou quilombola (...) Aí vem dos meus antepassados (...) se minha vó era negra, 

meu avô era negro, aí de onde eu vim. (...) minha bisavó minha mãe disse que o 

cabelo dela era agarradinho. (AURELINO, Coqueiros, 10/03/2017). 

 

(Na tua opinião o que te faz ser quilombola?) Além da cor e do cabelo, esse espírito 

de viver em comunidade também fortalece muito esse título de quilombola, porque 

hoje na nossa comunidade todo mundo é mais independente, mas antes como a gente 

não tinha dinheiro para fazer casa de bloco esses adjuntos que nem você viu na 

capelinha de vó era muito forte aqui porque todo mundo se juntava pra ajudar em 

prol de uma pessoa. Hoje todo mundo tem suas condições de vida, mas eu acredito 

que a gente ainda é forte enquanto comunidade. (JOVENTINA, Coqueiros, 

09/03/2017). 

 

Nessa perspectiva, concordo com Carril (2006, p.41) que “As expressões quilombolas 

desvelam a condição do ser negro no Brasil Moderno e as novas possibilidades do fato de não 

só ser negro, mas pertencer a um grupo antigo, a uma ancestralidade ou a uma forma 

cultural.”. Assim, entendo que a identidade quilombola é afirmada pelo sentimento de 

pertencimento ao grupo e ao território étnico e fortalecida pela certificação de direitos 

territoriais e culturais que coloca o território como elemento central dessa identificação que 

estou chamando de identidade territorial quilombola.  

Cabe ressaltar que em entrevista coletiva foi possível perceber discursos identitários 

permeados de termos científicos, em geral proferidos por moradores mais novos, professores 

e estudiosos, sendo comuns afirmações de que ser quilombola refere-se a “se autoreconhecer, 

“aceitar a identidade”, “valorizar as tradições e a cultura”, “pertencer aquele lugar”, 

“reconhecer e ter orgulho de suas origens”. Esses discursos apontam para o fortalecimento da 

identidade territorial quilombola, a partir de processos educativos escolares e não escolares 

dos quais participam os sujeitos.  

Outro ponto a destacar é o silêncio e ou a negação das origens históricas dos quilombos como 

resistência a escravidão no Brasil colonial e o desconhecimento da história dos africanos e da 

África, provavelmente, em detrimento do pouco acesso à educação sistematizada, sobretudo, 

pelos moradores mais velhos e um currículo eurocêntrico acessado pelos mais novos. 

Contudo, por entender que a educação abrange outros espaços e educadores (BRANDÃO, 

1989), questiono as narrativas e as memórias silenciadas e negadas secularmente na 

comunidade como forma de apagar um passado doloroso e reconstruir outras territorialidades. 

Nessa perspectiva, falas de moradores revelaram que o processo de identificação quilombola é 
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conflitado pelos estereótipos de que negro é escravo, reforçados pela história do ponto de 

vista eurocêntrico. A moradora de 71 anos de idade marca que não é escrava, pois nasceu 

liberta, contestando o discurso de que “os negros eram escravos”. Em entrevista coletiva um 

morador de 81 anos de idade, retruca com outro morador que se define negro reproduzindo a 

ideia de que os negros foram escravos e prefere o termo crioulo definindo como descendente 

de negros libertos. Nessa perspectiva, também é comum a variação na classificação da cor 

como preta, pretinha, morena, mais clara, mais escura. Essa divergência sobre a autodefinição 

configura, segundo Munanga (2008), o nó do problema na formação da identidade coletiva do 

negro. O autor interroga:  

 
Como formar uma identidade em torno da cor e da negritude não assumidas pela 

maioria cujo futuro foi projetado no sonho do branqueamento? Como formar uma 

identidade em torno de uma cultura até certo ponto expropriada e nem sempre 

assumida com orgulho pela minoria de negros e mestiços? (MUNANGA, 2008, p. 

117). 

 

É evidente que as possibilidades de construir uma identidade coletiva entre negros e 

“mestiços” foi prejudicada pela ideologia do branqueamento encoberto pela mestiçagem e 

pelo mito da democracia racial. Contudo, partindo do pressuposto que a identidade é um 

processo sempre negociado e renegociado, de acordo com os critérios ideológicos-políticos e 

as relações de poder, seria um erro epistemológico pensar que este processo de identificação 

está encerrado. (MUNANGA, 2008). Nessa perspectiva, a construção da identidade negra 

passa pela recuperação de sua negritude, física e cultural. Os movimentos negros tentam 

construir uma identidade a partir das particularidades do seu grupo, compreendendo “seu 

passado histórico como herdeiros dos escravizados africanos, sua situação como membros de 

grupo estigmatizado, racionalizado e excluído das posições de comando na sociedade (...), 

como membros de grupo étnico-racial que teve sua humanidade negada e a cultura 

inferiorizada.” (MUNANGA, 2008, p. 14). 

Os quilombolas marcam que no início do movimento de luta pelo reconhecimento do 

território quilombola de Coqueiros, houve a negação da identidade negra por parte de alguns 

moradores de territórios vizinhos confrontados com expressões depreciativas e tratamentos 

racistas, que ao longo dos tempos se atenuaram ou passaram a existir velados. Nesse processo 

de construção e reconstrução das identidades contribuíram positivamente a valorização das 

identidades de resistência no contexto nacional e as conquistas advindas com a certificação 

que fortaleceram o movimento em rede de luta pelo reconhecimento dos territórios contíguos 
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de Coqueiros com grande importância política e financeira para a administração pública 

municipal. Nessa direção, os quilombolas apontam a certificação como um aparato de poder 

relevante na construção e afirmação da identidade territorial quilombola que passou a ser 

valorizada e reivindicada por outras comunidades. Ademais com a participação dos 

quilombolas em espaços políticos e sociais em âmbito municipal e estadual observo um 

movimento crescente de empoderamento negro. 

Portanto, ser quilombola em Coqueiros é uma posição social confusa e conflituosa que ora é 

afirmada ora é questionada pelos sujeitos que a elegem conforme seus próprios interesses. A 

posição que assumem é marcada pela diferença frente o outro que é branco, que não habita os 

territórios certificados e ou não está ligado ao grupo étnico. São diferenças que incluem e 

excluem, unem e separam o nós e os outros, construindo identidades que se afirmam e se 

conflitam. Nesse jogo de poderes em que a identidade está envolvida, assumir a posição 

quilombola significa também, ser reconhecido como grupo de direitos territoriais, culturais e 

sociais.  
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5 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO COQUEIRO E 

SEUS PROCESSOS EDUCATIVOS NÃO ESCOLARES NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE TERRITORIAL QUILOMBOLA 

 

Nesse capítulo pretendo apresentar os processos educativos produzidos pela Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, suas potencialidades e fragilidades na construção 

da identidade territorial quilombola. O texto está organizado em três seções: 1. “Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro: História, conquistas e projetos”; 2. “Processos 

educativos não escolares na construção da identidade territorial quilombola” e 3. “Atributos, 

potencialidade e lacunas dos processos educativos”. 

 

5.1 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro: História, conquistas e 

projetos 

 

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC), situada no território 

quilombola de Coqueiros no município de Mirangaba, Bahia, inscrita no CNPJ 

01.996.086/0001-17 foi fundada no dia 05 de junho do ano de 1997 conforme disposto no 

trecho a seguir da Ata de Fundação (ANEXO D), registrada no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jacobina, Bahia em 22 de julho 

de 1997. 

 
Aos (05) cinco dias do mês de junho de 1997 (mil novecentos e noventa e sete) no 

Prédio Escolar Clementina Rosa de Jesus situado no Povoado do Coqueiro do 

município de Mirangaba do estado da Bahia, reuniram-se pessoas a seguir indicadas, 

com o propósito de constituírem uma Associação de Pequenos Produtores Rurais, 

sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos. (ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO COQUEIRO, 1997, p.1). 

 

De acordo com a Lei nº 10.406/2002 que institui o Código Civil, em seus artigos 45 e 53, as 

associações são pessoas jurídicas constituídas pela união de pessoas que se organizam para 

fins não econômicos, um direito social previsto na Constituição Federal em seu artigo 5 e tem 

sua existência legal, a partir da inscrição do ato constitutivo da associação nos Cartórios de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A associação congrega serviços, atividades e 

conhecimentos objetivando a consecução de determinado fim. Pode ter a finalidade altruística, 

sendo uma associação beneficente; egoística, sendo uma associação literária, recreativa ou 
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esportiva; e econômica não lucrativa, sendo uma associação de socorro mútuo, normatizada 

por Estatuto Social que estabelece os objetivos dos seus integrantes. (PAES, 2010).  

A APPRC com base em seu Estatuto Social datado do ano de 2007 se caracteriza como uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, que objetiva defender as atividades socioeconômicas e 

culturais de seus associados e da comunidade em geral e se propõe a contribuir para o 

desenvolvimento da agricultura familiar e combater a pobreza rural, conforme disposto no 

Art. 4º do Estatuto Social: 

 
Art. 4º - É objetivo da Associação, a prestação de quaisquer serviços que possam 

contribuir para o fomento e racionalização das atividades agrícolas e a defesa das 

atividades econômicas, sociais e culturais de seus associados e da comunidade como 

um todo, e combate a pobreza rural que venha beneficiar os associados que moram, 

trabalham na zona rural ou urbana, visando desenvolver a agricultura familiar e o 

desenvolvimento sustentável no município de Mirangaba. (APPRC, 2007). 

 

A oralidade dos moradores revela que a constituição da Associação no ano de 1997 resultou 

do anseio e da organização de trabalhadores rurais com a finalidade de fomentar a produção 

agropecuária e atuar na defesa de direitos sociais e representação política, orientados por um 

então vereador do município de Mirangaba e sua esposa, a então Secretaria Municipal de 

Educação, que conduziu os trabalhos da reunião, incluindo a votação do Estatuto Social, a 

eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e a redação da Ata de Fundação, frente ao 

analfabetismo ou pouco conhecimento técnico dos moradores e sócios. É oportuno ressaltar 

que a constituição da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, ao lado da 

Associação de Santa Cruz representou as primeiras organizações de pessoas jurídicas de 

direito nos territórios quilombolas de Mirangaba.  

 
JOSÉ: Essa Associação foi fundada pelo senhor Carlos Euzébio e a senhora dona 

Nair. (...) (Eram moradores aqui da comunidade?) JOSÉ: Não, ele era vereador na 

época daqui, mas ele todo dia estava aqui dentro que ele transportava mercadoria, 

naquele tempo só havia um caminhão e ele sabia a necessidade da gente e para 

ajudar disse eu vou registrar, ele já deu a associação encaminhada para nós. (...) 

(Qual foi o interesse das pessoas em criar naquele momento a associação no 

Coqueiro?) JOSÉ: É porque aqui não era reconhecido, quando se tem uma 

associação no local as coisas tudo fica mais fácil de vim (...). Não tinha energia, não 

tinha poço artesiano, não tinha orelhão, aqui era como se fosse um subúrbio. (...) 

IZALTINA: A associação foi fundada em 97, no final de 98 já chegou à energia (...). 

IZALTINA: Foi à primeira conquista após ter fundado a associação. 

(ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 09/03/2017). 

 

A Ata de Fundação revela a participação a priori de um pequeno grupo de quinze pessoas na 

Assembleia Geral de constituição da Associação, sendo indicados doze membros da diretoria 

e do conselho fiscal conforme dados organizados no Quadro 8. No geral, os fundadores da 



126 
 

APPRC foram homens e mulheres nascidos entre os anos de 1930 e 1977 com faixa etária 

entre 20 e 67 anos de idade, lavradores e residentes em Coqueiros que, também, justifica a 

denominação da instituição. 

 
     Quadro 8 - Diretoria e Conselho Fiscal da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, 1997  

Função  Associado Nascimento Profissão  Localidade  

Presidente Abílio Santana de Jesus 1958 Lavrador Coqueiros 

Vice-presidente  Aurelino Anselmo de Jesus 1944 Lavrador Coqueiros 

Primeira Secretária Lucimar Santana Bento 1977 Professora Coqueiros 

Segunda Secretária Maria Irene Fernandes Alves 1959 Lavradora Coqueiros 

Primeiro Tesoureiro Antônio Lino de Santana 1953 Lavrador Jatobá 

Segundo Tesoureiro Maria Aparecida de Souza 1970 Lavradora Coqueiros 

Membro Efetivo do Conselho Fiscal Antônio Joaquim dos Reis 1932 Lavrador Coqueiros 

Membro Efetivo do Conselho Fiscal Manoel Ferreira da Cruz 1930 Lavrador Coqueiros 

Membro Efetivo do Conselho Fiscal José Joaquim dos Santos 1942 Lavrador Coqueiros 

Membro Suplente do Conselho Fiscal Ademar Ernestino dos Santos 1961 Lavrador Coqueiros 

Membro Suplente do Conselho Fiscal João Batista dos Santos 1962 Lavrador Coqueiros 

Membro Suplente do Conselho Fiscal Nivaldina de Jesus Santos Não declarado Lavradora Coqueiros 

Fonte: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, 1997, p. 2-3. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 

 

Ao longo dos tempos a APPRC foi conquistando um quantitativo maior de sócios, acendendo 

de quarenta e nove sócios efetivados entre outubro a dezembro de 1997 para trezentos e 

cinquenta em seu auge entre os anos de 2005 a 2006
48

 quando se fortaleceu pela luta e 

conquista da certificação quilombola do território de Coqueiros. Segundo dados da Secretaria 

da APPRC até março do ano de 2017, estimava-se mais de duzentos associados, todavia, 

apenas noventa e oito sócios em atividade. Desse total foram quantificados 77% mulheres e 

33% homens com faixa etária entre 22 a 81 anos de idade, identificados como lavradores e 

associados entre os anos de 1997 a 2016.  

Nesse período de vinte anos, a APPRC foi dirigida por dez grupos marcados pela presença de 

mulheres que embora tenham sido minoria na presidência (25%) destacaram-se pela 

participação em outras funções de diretoria e conselho fiscal superior a 58%. O Quadro 9 

apresenta as direções da APPRC dos anos de 1997 à março de 2017 por funções e mandatos 

com variação de dois anos. Cabe acrescentar que historicamente a escolha dos dirigentes 

ocorre por indicação e aclamação, tendo sido registrado apenas uma eleição por votos 

fechados referentes à escolha da presidência para o mandato de 1999-2000. Todavia, os 

demais membros da diretoria e do conselho fiscal foram escolhidos por aclamação quase 

sempre por unanimidade
49

.  

  

                                                             
48

 Com base no Livro de Número de Sócio da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Coqueiro com 

registro de 1997 a 2006. 
49

 Conforme Ata de Assembleia Geral para registro de candidatos a presidência e vice-presidência da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro e ata de resultados finais de 28/07/1999. 



127 
 

Quadro 9 - Diretorias e Conselhos Fiscais da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, 1997 a março de 2017. 
Função  1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2011 2011-2013 2013-2015 2015-2017 

Presidente Abílio 
Santana de 
Jesus 

Oliveira Francisco 
dos Santos 

Erenilson 
Petronilho dos 
Santos 

Gerolina Abelina 
Maria Mangabeira/ 
Josezito de Santana 
Macêdo* 

Oliveira Francisco 
dos Santos 

Oliveira Francisco 
dos Santos/ Maria 
do Socorro dos 
Santos ** 

Jandira dos Reis 
Mangabeira 

Elias Joaquim 
dos Reis 

Ademar 
Ernestino dos 
Santos 

Elias Joaquim 
dos Reis 

Vice-presidente Aurelino 
Anselmo de 
Jesus 

Marinalva Durvalina 
dos Reis 

Aurelino 
Anselmo dos 
Santos 

Juscelino dos 
Santos/ Josezito de 
Santana Macêdo*** 

Josezito de Santana 
Macêdo 

Maria do Socorro 
dos Santos 

José Feitosa Lopes Jandira dos 
Reis 
Mangabeira 

Elias Joaquim 
dos Reis 

Ademar 
Ernestino dos 
Santos 

1ª secretária Lucimar 
Santana Bento 

Nivaldina de Jesus 
Santos 

Maria do Socorro 
dos Santos 

Lucimar Santana 
Bento 

Maria do Socorro 
dos Santos 

Rosângela de Jesus 
Santos 

Rosângela de Jesus 
Santos 

Maria do 
Socorro dos 
Santos 

Aline dos Reis 
Santos 

Jeziane de 
Jesus Santos 

2ª secretária Maria Irene 
Fernandes 
Alves 

Maria Irene 
Fernandes Alves/ 
Cleomar Pena 
Forte**** 

Nivaldina de 
Jesus Santos 

Maria do Socorro 
dos Santos 

Jandira dos Reis 
Mangabeira 

Jandira dos Reis 
Mangabeira 

Dezuita Bispo 
Cerqueira 

Rosângela de 
Jesus Santos 

Analice Alves 
de Souza 

Josiane Santana 
de Jesus 

1º tesoureiro Antônio Lino 
de Santana 

Antônio Lino 
Santana 

Gerolina 
Anbelina Maria 
Mangabeira 

Nivaldina de Jesus 
Santos 

Nivaldina de Jesus 
Santos 

Romário dos Reis Romário dos Reis Analice Alves 
de Souza 

Jandira dos 
Reis 
Mangabeira 

Jucélia dos 
Santos 

2º tesoureiro Maria 
Aparecida de 
Souza 

Nildamar Pena Forte Lucimar Santana 
Bento 

Moacy Silva Edna Ribeiro Tínel 
Santos 

Edna Ribeiro Tínel 
Santos 

Elias Joaquim dos 
Reis 

Delzuita Bispo 
Cerqueira 

Maria do 
Socorro dos 
Santos 

Jandira dos 
Reis 
Mangabeira 

Membro efetivo 
do Conselho 
Fiscal 

Antônio 
Joaquim dos 
Reis 

Ademar Ernestino 
dos Santos 

José Joaquim dos 
Santos 

João Batista dos 
Santos 

Marinalva 
Durvalina dos Reis 

Marinalva 
Durvalina dos Reis 

Elza Maria dos 
Santos 

José Feitosa Rosângela de 
Jesus Santos 

Eliezer 
Zeferino dos 
Santos 

Membro efetivo 

do Conselho 
Fiscal 

Manoel 

Ferreira da 
Cruz 
 

Aurelino Anselmo 

dos Santos 

João Batista dos 

Santos 

Ademar Ernestino 

dos Santos 

João Batista dos 

Santos 

Josezito de Santana 

Macêdo 

Benedito dos 

Santos 

Maria 

Durvalina dos 
Reis  

Normeide 

Augusta da 
Silva 

Sebastião 

Barbosa de 
Souza 

Membro efetivo 

do Conselho 
Fiscal 

José Joaquim 

dos Santos 

Bernadino Ribeiro 

de Souza/ Elias 
Joaquim dos 
Reis**** 

Jordelino Pedro 

dos Santos 

Sebastião Leonardo 

de Santana 

Marlene Durvalina 

dos Reis 

Marlene Durvalina 

dos Reis 

José Paulo Barboza 

de Souza 

Maria de 

Lurdes dos 
Santos 

Dezuita Bispo 

Cerqueira 

Maria 

Durvalina dos 
Reis 

Membro 

suplente do 
Conselho Fiscal 

Ademar 

Ernestino dos 
Santos 

Jardelina Augusta 

dos Santos 

Elias Joaquim 

dos Reis 

Antônio Arcanjo 

dos Santos 

Manoel Arcanjo dos 

Santos 

Benedito dos 

Santos 

Valdemar Nunes 

da Silva  

Maria José de 

Jesus Santos 

Maria 

Durvalina dos 
Reis 

Marta Reis dos 

Santos 

Membro 
suplente do 
Conselho Fiscal 

João Batista 
dos Santos 

João Batista dos 
Santos 

Marlene 
Durvalina dos 
Reis 

Manoel Arcanjo 
dos Santos 

Benedito dos Santos Nivaldina de Jesus 
Santos 

Marlene Durvalina 
dos Reis 

Aline dos Reis 
Santos 

Elenice dos 
Santos 

Maria Rosa dos 
Santos 

Membro 
suplente do 
Conselho Fiscal 

Nivaldina de 
Jesus Santos 

José Joaquim dos 
Santos 

Antônio Arcanjo 
dos Santos 

Marlene Durvalina 
dos Reis 

Marilene Maria de 
Jesus 

Elza Maria dos 
Santos 

Maria de Lurdes 
dos Santos 

Sebastião 
Barbosa de 
Souza 

Sebastião 
Barbosa de 
Souza. 

Delzuita Bispo 
Cerqueira 

* Substituição por falecimento ** Substituição por afastamento eletivo *** Substituição a pedido e por aclamação ****Substituição por ausência nas reuniões 

Fonte: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro. Livros de Ata de Assembleia Geral, 1997-2017. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes da. 2017. 
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Assim, a organização dos trabalhadores rurais de Coqueiros em Associação representou um 

movimento de luta visando à qualidade de vida no território habitado, que fortaleceu a união 

do grupo e promoveu importantes conquistas para a comunidade, apresentadas no Quadro 10. 

Com base em relatos de moradores sócios e ex-sócios a base dessa organização se deu em 

torno da luta de acesso à energia elétrica conquistada no ano de 1998 e se desenvolveu, a 

partir de outras pautas sociais com destaque para a luta de acesso ao sistema de abastecimento 

de água, ao sistema público de saúde e melhores condições de trabalho que revelam as 

condições adversas vividas pelas comunidades quilombolas presentes no Brasil, que 

historicamente reivindicam o direito de ser e existir enquanto grupo étnico no território 

habitado.  

 
Quadro 10 - Principais conquistas, programas e projetos da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro. Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 

 

Com base em Brandão (1989), a associação de moradores são formas de associações criadas 

por grupos populares como formas de luta e resistência que geram processos educativos para 

“atualizar” o seu saber. Para o autor é “nas brechas da luta política, que, (...) surgem às 

experiências mais inovadoras de educação no Brasil. (...) é ali que as propostas mais 

avançadas de „educação e vida‟, „educação na prática‟, etc., são criadas e testadas.”. 

(BRANDÃO, 1989, p. 107-108). Nessa direção, para Freire (1987), as condições de 

realização de uma educação humanizadora e libertadora, que passa pelo viés do poder 

político, encontram-se nos trabalhos educativos não escolares, realizados com os “oprimidos”. 

Partindo desses pressupostos, apresentarei os processos educativos produzidos pela APPRC 

que contribuem na construção da identidade territorial quilombola.  

 

Ano Conquistas, programas e projetos 

1998 Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

2001 Sede da Associação 

2006 Sistema de Abastecimento de Água 

2006 Certificação Quilombola 

2006 Festa de Santos Reis 

2007 Cestas Alimentares Básicas 

2011 Microprojetos Mais Cultura – Axé Mirangaba 

2013 Trator da Associação 

2015 Infocentro digital 

2014 Unidade Básica de Saúde da Família Quilombola 

2015 Construção de Quadra Poliesportiva Coberta* 

2016 Construção de Escola com quatro salas de aula* 

*Obras em andamento 
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5.2 Processos educativos não escolares na construção da identidade territorial 

quilombola 

 

A análise das entrevistas realizadas com associados e de documentos da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) possibilitou identificar processos 

educativos produzidos pela APPRC, que contribuem na construção da identidade territorial 

quilombola dos moradores, são: as reuniões; a Festa de Santos Reis; projetos financiados e as 

redes de solidariedade. Passo a descrição e interpretação desses processos educativos, suas 

potencialidades e lacunas. 

 

5.2.1 As reuniões: pautas de lutas e conquistas 

 

As Atas de Assembleia Geral da APPRC explicitam que a água é pauta de luta do grupo desde 

o ano de 1999 que agregou parceiros, moradores de Palmeiras, membros da Associação de 

Santa Cruz e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirangaba. Nessa trajetória, que se 

estendeu até início do ano de 2006 foram estabelecidos diálogos e reivindicações junto ao 

poder público municipal de Mirangaba marcados pela presença de prefeitos e vereadores nas 

reuniões da Associação, envio de ofícios e denúncias em programas de radiodifusão. Segue 

trecho de ofício ao Prefeito Municipal de Mirangaba, assinado pelo presidente da APPRC, 

datado de 31/01/2003:  

 
Venho obter informações precisas sobre o Sistema de Abastecimento de Água do 

Povoado de Coqueiros para que eu possa levar ao conhecimento dos moradores o 

dia ou o mês do início da grandiosa OBRA que será para todos os habitantes dessa 

humilde localidade o símbolo da nossa maior alegria, onde ficaremos eternamente 

gratos. (ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

COQUEIRO, 2003). 

 

A chegada do deputado Padre Joel no final do ano de 2005 marcou a história da comunidade 

por dois motivos principais: o reconhecimento quilombola do território e a implantação de um 

sistema de abastecimento de água, ambos articulados pela Associação. No início do ano de 

2006 com a doação de terrenos por moradores e do material da obra pelo deputado, a 

Associação por meio das reuniões organizou mutirões de moradores para implantação do 

sistema e se encarregou de sua administração. Todavia, no final do ano de 2007 o sistema foi 

desinstalado em detrimento de altos custos com combustível para funcionar o maquinário 

frente à ausência de energia elétrica na área da barragem e a insuficiência de recursos para 
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manutenção que geraram novas reivindicações ao poder público municipal e estadual. O 

trecho do ofício ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mirangaba assinado 

por um então vereador esclarece a questão e a parceria:  

 
solicito de Vossa Excelência que encaminhe ao Comitê Gestor Estadual/Programa 

Luz para Todos, pedido de urgência na aprovação da execução da obra de 

eletrificação da barragem para ligar o sistema de abastecimento de água do Povoado 

de Coqueiros, município de Mirangaba, qual funciona com motor a Diesel e a 

Associação Local é quem administra e arca com todas as despesas para este 

abastecimento que atende a 300 residências, comunidade esta que é reconhecida 

como Remanescente das Comunidades dos Quilombos através da Fundação Cultural 

Palmares. A distância da rede elétrica para a barragem é de 700 metros, os sistema 

esta todo pronto, faltando apenas energia elétrica para que a Associação local venha 

a reduzir gastos que por sinal vem sendo alto, o abastecimento está precário devido à 

falta de recursos para comprar o combustível. (ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO COQUEIRO, 2007). 

 

No entanto, o problema de acesso à água na comunidade quilombola de Coqueiros, só foi 

amenizado em meados do ano de 2013 com iniciativas privadas de captação de água em poços 

artesianos por moradores e, efetivamente, no final de 2014, com os programas 

governamentais de instalação de cisternas para captação e armazenamento de água da chuva, 

conforme abordei no capítulo 4.  

A construção da sede da APPRC inaugurada em 11 de julho de 2001 representa para os 

moradores outra importante conquista símbolo de união do grupo, resultante de esforços 

coletivos, que começaram no ano de 1999, articulados nas reuniões caracterizadas pela 

tomada de decisões e encaminhamentos com realização de bingos beneficentes envolvendo a 

comunidade e busca de patrocínios junto aos representantes políticos e Organizações Não 

Governamentais no município para angariar recursos complementares e, ainda, a formação de 

mutirões para construção do prédio. 

Os anos 2000, também foram marcados pelas reivindicações de acesso ao sistema público de 

saúde com atendimento médico no interior da comunidade e disposição de automóvel para os 

pacientes. Os debates estão registrados nas Atas de Assembleia Geral da Associação 

marcados pela presença de representantes políticos municipais a convite da Organização. 

Contudo, as reivindicações só foram totalmente atendidas no final do ano de 2014 com a 

implantação da Unidade Básica de Saúde da Família Quilombola e de ambulância própria, 

somados aos esforços para eleição de morador dos territórios quilombolas ao cargo de 

vereador. Cabe ressaltar, que no final do ano de 2001 os associados deliberaram em 

assembleia por angariar fundos para aquisição de um automóvel em nome da Associação com 

a finalidade de servir a saúde da população, mas não há registros quanto a sua consolidação. 
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Nesse período, as atas de reuniões da APPRC também apontaram a promoção de ações 

solidárias em prol da comunidade e de seu entorno. As causas mais recorrentes foram angariar 

recursos para ajudar morador enfermo, construir moradias e reformar espaços públicos da 

comunidade através de doações de alimentos e importâncias, realização de bingos, festas 

beneficentes e de mutirões. Há registro datado de 09 de agosto de 2006 que uma moradora 

“doou um anel de ouro do ano de 1977 para a Associação para ser feito um bingo.”. (APPRC, 

2006). Outro registro datado de 01 de março de 2007 trata da deliberação sobre doação 

recebida para as associações de Coqueiro, Solidade, Palmeiras e Jatobá, ficando acordada a 

realização de um bingo organizado em parceria.  

Outra pauta de destaque das reuniões realizadas pela APPRC nos anos 2000 diz respeito à 

melhoria da produção agropecuária por meio da constituição de parcerias e da participação em 

projetos de capacitação, assistência técnica e crédito. Nesse sentido, destacam-se parcerias 

com Organizações Não governamentais, a exemplo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Mirangaba por meio de orientações sobre linhas de crédito rural junto ao Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar
50

 e do Movimento de Organização Comunitária
51

 

com promoção de curso de capacitação e assistência técnica para a convivência com o 

semiárido. Essas parcerias fortaleceram, também, as redes territoriais envolvendo moradores 

de Coqueiros, Palmeiras, Santa Cruz, organizadas em associações, e de outras comunidades 

sediadas pela APPRC. Nessa perspectiva, os registros das reuniões mostram que os discursos 

sobre associativismo assumiram importância, sobretudo, na década de 2000 por meio da 

participação de técnicos e presidentes de outras associações presentes no estado, que 

contribuíram para o fortalecimento da organização.  

Voltando a pauta da produção agrícola, cabe ressaltar que outra conquistada da Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro apontada pelos moradores foi à aquisição de 

equipamentos para auxiliar a produção agrícola, marcada pelo uso de técnicas e ferramentas 

tradicionais. No ano de 2002 houve a concessão de um trator pelo então prefeito de 

Mirangaba a serviço das Associações de Coqueiros, Palmeiras e Santa Cruz até final do ano 

de 2004, fato que causou desgaste e conflitos entre os associados. No ano de 2013 a 

Associação adquiriu um trator de sua propriedade por meio de doação de deputado estadual. 

                                                             
50

 “financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da 

reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores 

taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País.” (BRASIL, 2017). 
51

 “em funcionamento desde outubro de 1967 é uma entidade civil, de direito privado, para fins filantrópicos e 

não econômicos, de caráter beneficente, educacional, voltado para o desenvolvimento sustentável da sociedade 

humana.” (MOC, 2017). 
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O veículo é considerado pelos moradores uma importante conquista para comunidade que tem 

a atividade agrícola como sua principal fonte de subsistência. Por outro lado, a administração 

do veículo pela Associação é gerador de conflitos uma vez que o uso é organizado com base 

em critérios diferenciados para sócios e não sócios com a finalidade de gerar recursos para a 

manutenção do veículo. E, na maioria das vezes, não atende a demanda da população. 

Outra pauta de reivindicação da APPRC foi o acesso ao Programa de Distribuição de Cestas 

de Alimentos para Grupos Populacionais Específicos
52

 com registros datados do ano de 2001 

junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirangaba e, sobretudo, a partir do ano de 

2003 quando se sentiram mobilizados pela participação na assembleia geral do Comitê Gestor 

do Programa Fome Zero
53

. Contudo, somente no final do ano de 2005 a comunidade passou a 

ser contemplada por meio de parcerias construídas com a comunidade quilombola de Tijuaçu 

resultante do movimento pelo reconhecimento do território quilombola de Coqueiros. Com 

base em registro da Associação datado de 18 de maio de 2007, a APPRC enviou ofício a 

Fundação Cultural Palmares, solicitando a inclusão: 

 
solicitar desta Fundação que seja concedida Cestas Básicas em caráter emergencial 

para os Pequenos Produtores desta Localidade, em virtude da perda de safra neste 

período, contudo, sabendo da potencialidade e reconhecimento que esta Fundação 

tem por comunidades remanescentes de quilombolas e por esta Comunidade ter sido 

reconhecida remanescente das comunidades de quilombos através do Processo 

nº01420.001220/2006-76, é que nós solicitamos seja enviadas as cestas básicas já 

citadas. (ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

COQUEIRO, 2007). 

 

Em outros registros da APPRC constam a distribuição de cestas alimentares dos anos de 2008 

a 2016 variando progressivamente de 175 (cento e setenta e cinco) para 380 (trezentos e 

oitenta) famílias beneficiadas até o ano de 2011 e com baixa nos anos recentes em função do 

número de aposentados excluídos do programa. Embora tenha como beneficiário o grupo 

populacional da comunidade quilombola de Coqueiros os alimentos são compartilhados com 

os territórios quilombolas contíguos de Santa Cruz, Solidade, Palmeiras, Jatobá, Lajedo e 

Dionísia que através de suas associações reúnem esforços financeiros para transportar os 

alimentos da cidade de Irecê, um dos polos da Companhia Nacional de Abastecimento na 

                                                             
52

 “Trata-se de uma política pública de caráter emergencial e complementar a outras estratégias para garantir o 

acesso contínuo aos alimentos. A ação vem sendo executada desde 2003 e nasceu de uma parceria firmada com a 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que recebe recursos do MDS por meio de Termo de 

Cooperação para sua operacionalização.” (BRASIL, 2017). 
53

 É um programa do Governo Federal implantado no ano de 2003 coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à fome e a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que 

visa o direito humano à alimentação adequada, a erradicação da extrema pobreza e a conquista da cidadania da 

população mais vulnerável à fome.  
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Bahia que dista cerca de 260 km de Coqueiros. Apesar das dificuldades apontadas, as cestas 

alimentares são hoje o direito mais referido pelos quilombolas sócios e não sócios, uma vez 

que a referida Associação na maioria das vezes tem contemplado apenas os sócios ativos, 

estratégia adotada para agregar associados, também observada nas situações de aprovação de 

crédito rurais, no investimento para uso do trator e na concessão de documentação para fins 

de benefícios trabalhistas e previdenciários.  

Consta nas atas de reuniões de assembleia geral da Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Coqueiro (APPRC) datadas a partir do mês de março do ano de 2005, a presença do 

então deputado padre Joel e do presidente da Associação da comunidade quilombola de 

Tijuaçu em Senhor do Bonfim marcada pelas primeiras mobilizações em torno da afirmação 

da identidade negra e de reivindicações pelos direitos quilombolas como corrobora trecho de 

ata da APPRC datada de 26 de março de 2005:  

 
A reunião deu início com uma oração e reflexão com o Padre Joel falando da 

importância do negro na construção do nosso país, a criatividade, sua resistência, 

sua luta frente aos desafios de construir um mundo melhor. O padre falou que 

enquanto deputado vai lutar para que os projetos que se refere às comunidades 

remanescentes dos negros para serem de fato realizados. O padre deputado deixou 

claro que esse trabalho já vinha sendo realizado. (...) O presidente e assessor da 

associação [quilombola], o Senhor Valmir explicou que haverá uma reunião em 

Salvador no dia 17 e 18 de abril de 2005 em defesa do negro. Escolhendo uma 

pessoa da associação de cada município para que possam participa e defender todos 

os direitos que os negros têm. (ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO COQUEIRO, 2005, p.54.). 

 

Nesse contexto, a APPRC constituiu-se um importante espaço de encontros e mobilizações de 

moradores e parceiros. Junto ao deputado padre e um grupo de representantes de associações 

envolvidas na luta pelo reconhecimento quilombola na Bahia, a APPRC conduziu a realização 

de pesquisas e resgate de tradições culturais no território. O registro da reunião extraordinária 

da assembleia geral datada de 04 de abril de 2005 revela a construção e o fortalecimento de 

redes de pessoas e de territórios negros pela reivindicação de seus direitos territoriais, sociais 

e culturais historicamente negados com base em discursos de resistência e valorização do 

povo e da cultura negra. 

 
Estavam presentes alguns membros da diretoria, sócios e não sócios da associação e 

adjacências, fez-se presente também a assessoria do deputado Joel que é de grande 

importância (...). Logo após o Sr.º Valmir fez um resumo do que é ser negro e os 

seus direitos que ainda não são valorizados, é por isso que o deputado Joel e sua 

assessoria vão ser parceiro desta comunidade em busca de benefícios entre outros 

direitos. Sendo que o governo federal já liberou 11 projetos através desses parceiros 

negros no qual vai beneficiar 11 comunidades, falou também sobre o cadastro que 

vai ser feito nesse povoado e que esse cadastro é um levantamento geral deste 
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povoado. O Sr.º Cosme parabenizou esta comunidade e falou que o objetivo de sua 

vinda não é em vão e sim de luta com parcerias de resultados. O Sr.º Vanildo falou 

sobre culturas e fez perguntas sobre as culturas que tem nesta comunidade e citou 

exemplo de uma dança quilombola que já teve destaque até na mídia. Givanildo 

falou sobre a organização da juventude onde mora. (ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO COQUEIRO, 2005, p.55). 

 

Importantes conquistas advieram dessa rede construída e fortalecida nos anos de 2005 e 2006, 

sendo principalmente apontadas pelos moradores o sistema de abastecimento de água, o 

recebimento de cestas alimentares básicas e, especialmente, a certificação quilombola do 

território de Coqueiros publicada no Diário Oficial da União em 7 de junho de 2006. O 

fortalecimento da rede de territórios quilombolas se deu principalmente com a formação de 

Conselhos Municipais e Estaduais Quilombolas, da promoção de Encontros de Culturas Afro-

brasileiras sediados em Tijuaçu e da articulação da APPRC e da Associação Quilombola de 

Tijuaçu com as associações de Jatobá, Palmeira, Santa Cruz, Solidade, Dionísia, Olhos 

D‟Água, Nuguaçu, Ponto Alegre, Almeida e Sambaíba no município de Mirangaba na luta 

pelo reconhecimento quilombola dessas comunidades, totalizando dez territórios quilombolas 

reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares nos anos de 2006 a 2014, conforme Quadro 5 

apresentado no Capítulo 3. 

É oportuno destacar que resultante das conquistas e do fortalecimento da rede de territórios 

quilombolas de Mirangaba, sobretudo a partir do ano de 2006, liderado pela Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC), os quilombolas passaram a se articular 

para assumir espaços de poder político municipal por meio da eleição do primeiro vereador 

quilombola do município de Mirangaba no ano de 2009, eleito por dois mandatos 

consecutivos correspondentes aos anos de 2009 a 2016, o Senhor Oliveira Francisco dos 

Santos que ocupou o cargo de presidente da APPRC nos anos de 1999 a 2001 e 2005 a 2008. 

Registro datado de 06 de junho de 2008 mostra o conteúdo do comunicado de afastamento: 

“Venho comunicar meu afastamento do cargo de diretor presidente da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro de acordo com a Lei nº 9.504/97 e o Estatuto da 

Associação, em virtude da minha candidatura para o cargo de vereador.” (APPRC, 2008). E 

na última eleição municipal para o mandato de 2017-2020, a rede de territórios quilombolas 

elegeu a primeira vereadora quilombola de Mirangaba, a Senhora Maria do Socorro dos 

Santos, também ex-presidente da APPRC. Por meio dessa representação política quilombola 

em parceria com o Governo Federal e a Prefeitura Municipal de Mirangaba, a comunidade 

quilombola de Coqueiros foi contemplada com a Unidade Básica de Saúde da Família 

Quilombola com atendimento regular de médico, odontologista, enfermeiro e técnicos de 
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enfermagem, a partir do ano de 2014. E está em construção uma quadra poliesportiva coberta 

e uma escola com quatro salas de aula, iniciadas no ano de 2015 e 2016, respectivamente. 

Ainda sobre as reuniões realizadas pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro é importante marcar que, historicamente, a abertura ou fechamento dos trabalhos se 

dão com orações, cânticos religiosos ou leitura bíblica realizada por moradores ou visitantes, 

católicos ou protestantes, prática que constrói identificações positiva ou negativa e fortalecem 

os conflitos identitários com as tradições de cultos afro-brasileiros presentes secularmente no 

território. Ainda no campo da cultura é comum à realização de convites e informativos 

referentes a rituais sagrados católicos, como corrobora trecho da ata de assembleia: “A Sr.ª 

Jandira fez um aviso para as pessoas comparecerem na procissão na quinta-feira santa a tarde. 

(...) O Sr.º Jordelino fez um pedido de ajuda sobre a visita dos penitentes sexta-feira da Paixão 

de Cristo para que fiquem em silêncio na hora dessa devoção.” (APPRC, 2006, p.81).  

Com base no Estatuto Social da APPRC e nas falas de moradores sócios e ex-sócios, a 

pesquisa apreendeu que o dever de manter em dias as contribuições para progresso da 

Organização e os direitos ao gozo de benefícios concedidos a Associação, de voto e ser 

votado para qualquer cargo ou função e participar de Assembleia Geral, discutindo e votando 

os assuntos tratados, são mecanismos de participação praticados pelos associados. Contudo, 

os dados revelaram também a ausência ou pouca atividade de 49% dos associados que 

apresentam irregularidades nas contribuições e ou deixam de frequentar as reuniões. Cabe 

destacar que com a aposentadoria, na maioria das vezes, os beneficiários passam a categoria 

de sócios inativos e incentivam a admissão dos filhos na organização. Nessa perspectiva, 

observo que os trabalhos conduzidos pela APPRC e seus processos educativos, especialmente 

aqueles produzidos pelas assembleias gerais, têm se fundamentado no seu Estatuto Social que 

estabelece normas que orientam funções, atos e objetivos. 

As falas de moradores sócios apontaram, também críticas à direção da Associação nos últimos 

anos, no que se referem à falta de transparência na condução dos trabalhos, o descompasso 

das falas nas assembleias e a pouca articulação da instituição com a comunidade e seus 

parceiros para o fortalecimento de suas tradições culturais. Especialmente os moradores mais 

antigos, revelaram conflitos com a juventude que começa adentrar a Associação e ocupar 

cargos de direção, os primeiros acusam o desconhecimento e a desvalorização da história da 

Associação e da comunidade construída por eles em detrimento dos discursos de que os 

jovens estariam mais preparados para geri-la uma vez que possuem mais formação escolar.  

 



136 
 

O povo fica com raiva que entra essa juventude que fica desfazendo das pessoas (...). 

Agora mesmo no dia da reunião que a gente foi pra mudar o presidente, elas 

disseram que não querem mais gente idosa ali na Associação querem pessoas jovens 

e é obrigado a gente se afastar e deixar elas tocarem como quiser (...). Essa crítica ta 

nascendo dessa juventude agora (pausa), elas querem dizer que a sabedoria delas é 

mais do que de todo mundo, como elas vêm jogando na cara da gente que eles 

sabem de tudo, nós não sabe de nada, mas para elas saber mais do que a gente elas 

tinha ido pro começo porque como que você chega dizendo que sabe de tudo, onde 

você acha tudo, sem você construir nada, tem jeito? (ANITA, Coqueiros, 

03/03/2017). 

 

Por outro lado, os associados que estiveram em cargos de direção nos últimos anos, revelaram 

que a principal dificuldade enfrentada é o pouco conhecimento técnico para elaboração e 

submissão de projetos em editais que financiem suas propostas e ações. Apontam ainda que a 

não aprovação dos projetos em editais ou programas governamentais causa frustração e 

desprestígio da Organização frente à comunidade. Nessa perspectiva, citaram como anseios da 

entidade a instalação de casa de farinha, de mine fábricas para aproveitamento do coco babaçu 

e da banana e acesso ao Programa Nacional de Habitação Rural. Cabe destacar, que essa 

fragilidade das associações presentes em territórios quilombolas favorece a busca de parcerias 

governamentais e não governamentais e coloca a comunidade suscetível a interesses políticos 

partidários. 

 
(Existem dificuldades enfrentadas pela Associação?) (silêncio) JOVENTINA: 

Existe! (pausa) a gente fica muito carente de buscar melhorias porque como eles 

falaram Francisquinho tem muita influência, ele conhece muita gente então muita 

coisa chega através dele, mas ele também tem a vida dele (...) e aí quem vai buscar 

um projeto? Os meninos falaram de um edital, edital abre aí você tem que está com 

a cara em cima do computador, a gente não tinha até pouco tempo internet aqui no 

lugar. E hoje eu acho que faltam mais pessoas comprometidas nessa área, então 

encaro como um obstáculo na nossa comunidade. Eu gostaria que tivesse mais gente 

interessada nisso, porque eu sempre falo nas minhas reuniões... a senhora mesmo (se 

referindo a moradora antiga) é uma pessoa super comprometida está em toda reunião 

(...) mas para ta buscando essas melhorias que depende de tecnologia já não pode, aí 

eu acho que a nossa comunidade está bem carente. (...) MINERVINA: Acho que ela 

já colocou tudo que a gente tinha para dizer. (risos). (...) IZALTINA: Eu também 

concordo com o que ela falou e também assim na hora que abre o edital eu acho que 

tem que ter alguém além da Associação para estar cobrando porque não adianta 

apenas fazer o projeto e depois deixar lá, porque chega outro mais esperto e o 

projeto vai ficando por baixo(ENTREVISTA COLETIVA, APPRC, 09/03/2017). 

 

5.2.2 Festa de Santos Reis 

 

A Festa de Santos Reis tradicional na comunidade quilombola de Coqueiros desde o ano de 

2006 foi concebida pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) 

com apoio do deputado padre e do quilombola de Tijuaçu voltado para o resgate e valorização 

das tradições culturais de seus antepassados resultante do processo de reconhecimento do 
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território quilombola. Com o êxito da festa que amimou e emocionaram os moradores e 

visitantes de comunidades circunvizinhas, a APPRC ganhou fôlego para proceder com a 

produção da Carta de autoreconhecimento quilombola a Fundação Cultural Palmares, com 

base em registro datado de 11 de janeiro de 2006: “O Sr.º Presidente fez suas colocações (...) 

falando sobre a carta que quer enviar ao presidente do Projeto Palmares para o mesmo ter auto 

reconhecimento como comunidade negra e ter todos os direitos privilegiados e ser beneficiado 

pelo governo federal.” (APPRC, 2006, p. 72). O então presidente da Associação recebeu à 

Certidão de Autoreconhecimento das mãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

evento comemorativo do Dia Nacional da Consciência Negra em Brasília no ano de 2006, que 

significou para os quilombolas uma conquista importante, como ilustra a fala da coqueirense: 

“Foi uma festa! No dia que chegou o certificado, foi fogos, foi samba, foi tudo, (...) foi um 

sambão na Associação (...). Na hora que Francisquinho chegou de Brasília (...) na hora que 

leu o certificado (...), passou pela mão de um e pela mão de outro, foi uma festa!
54

”. 

A análise das atas de reuniões da APPRC corrobora que a entidade seguiu organizando a 

Festa de Santos Reis realizada anualmente em 6 de janeiro, com exceção do ano de 2011 

marcado pela morte de moradora antiga reverenciada como parteira da comunidade. Passarei 

a descrever e interpretar a organização da festa e seus processos educativos, considerando 

quatro blocos temporais: 2006, ano de criação da festa; 2007 a 2010, anos de fortalecimento 

da rede de territórios quilombolas em torno do evento; 2012 a 2016, anos de supervalorização 

da festa dançante e 2017, ano de críticas ao evento. 

No final do ano de 2005, a APPRC promoveu várias assembleias gerais para discutir 

coletivamente a programação da festa e as formas de organização e de angariar fundos para 

sua realização com a venda de camisas e doações de alimentos e importâncias pelos 

moradores através da prática de reisado nas casas. O vídeo da Festa em homenagem a Santos 

Reis realizada no ano de 2006 apresentou registros da festa marcada pelo teatro infantil do 

nascimento de Cristo Jesus e a visita dos Reis Magos, o samba de roda mirim, as cantigas de 

roda celebrando a organização da comunidade por meio da Associação, seguidas de discursos 

pelo presidente da casa e representantes de outras associações de comunidades quilombolas 

sobre o potencial do associativismo na reivindicação dos direitos desse grupo étnico. A 

apresentação do reisado seguido do samba de roda pelos mais velhos encerrou as 

manifestações culturais que foram antecedidas por um almoço coletivo que reuniu moradores 

e visitantes. 

                                                             
54

 Entrevista concedida a Silva e Nascimento (2010, p. 50). 
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A oralidade da moradora de 71 anos de idade e líder do reisado revelou que a realização do 

reisado no ano de 2006 representou um esforço da Associação, sobretudo, dos moradores 

mais velhos para resgatar as tradições culturais de seus antepassados guardadas na memória, 

por meio da reinvenção da festa de reis que acontecia com os moradores reunidos cantando 

devoção ao santo de casa em casa nos territórios contíguos de Coqueiros e finalizado com 

samba de roda e fartura de comida.  

 
Essa história do reisado mesmo já tinha terminado ninguém cantava mais reis, não 

cantava nada, aí quando os meninos (referindo-se aos membros da associação) 

quiseram fazer esse evento do dia 6, (...), aí disse não canta que ninguém sabe 

cantar, daí nós disse, nós vai ver se ajeita, a gente vai juntando os pouquinhos. 

Quem cantava aqui era a minha vó (Josefa), a mãe de meu pai, cantava ela, meu pai 

(Anselmo), juntava todo mundo nas casas cantando o reisado era assim quando 

entrava o mês de janeiro, aí como ela morreu, acabou e ninguém ligou mais. (...) Aí 

nós foi ali pra associação bem um mês, toda noite a gente ia com o pandeiro, ia 

ajeitando pra ver se conseguia. Mas, minha vó cantava e eu aprendi, aí disse: A 

senhora vai cantando e os outros acompanham, botaram eu pra cantar mais Jordi, 

(...) Binha canta mais Jandira, mesmo assim fizemos. Aí no primeiro ano disse: nós 

vamos sair cantando nas casas. Cantamos aqui, foi num bando de lugar, Jatobá, 

Barrocão, Palmeiras, só não foi em Santa cruz, arrumamos coisa que comprou um 

mamote pequeno pra fazer comida pro povo. No outro ano de novo. (ANITA, 

Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Outro processo educativo advindo com a organização da festa foi a formação de um grupo de 

samba de roda mirim com o objetivo de transmitir aos mais novos a cultura e dar continuidade 

à tradição. A oralidade da moradora de 51 anos de idade e líder do samba de roda revela, que 

a princípio a prática envolvendo um coletivo de crianças surgiu de forma espontânea e se 

consolidou com a intenção da Festa de Santos Reis no ano de 2006, ocasião em que a 

moradora, praticante do samba de roda desde a infância ao lado do pai sambador, foi eleita 

para coordenar o grupo que se apresentou na Festa até o ano de 2010.  

 
esse samba foi uma brincadeira, as meninas formaram uma quadrilha, quando elas 

terminavam (...) a gente pegava uns pandeiro que meu pai tinha e aí eu batia o 

samba, as meninas sambavam e brincava ao mesmo tempo. (...) E com a continuação 

do tempo formamos para dia 6, primeiro ano (referindo-se a Festa de Santos Reis no 

ano de 2006), aí disseram que eu ia ficar como coordenadora do samba. Aí eu 

coordenava esses meninos como você ainda chegou a ver a apresentação (se 

referindo à edição da Festa no ano de 2010), com a continuação do tempo a gente 

participou em muitas comunidades (...) se for dar os nomes dá um livro: Várzea da 

Roça, Morro de Chapéu, tudo a gente participou, Taquarandi... Quando dizia assim é 

para ir a gente já estava lá pronta para romper. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

A partir de então se formou um grupo com cerca de trinta crianças com idades variadas entre 

5 a 10 anos de idade, que se reunia na sede da associação. A coordenadora narra que para 

formar o grupo convidou pessoalmente as crianças para “brincar” naquele dia na associação e 
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à medida que iam chegando, ajuntava e sambava. O tempo do encontro era irregular 

considerando a situação presente. Aqueles que já sabiam sambar, comumente porque 

aprenderam com os pais, se apresentavam para aqueles que não dominavam a técnica, esses 

últimos deveriam observar os colegas para repetir o movimento até aperfeiçoá-lo. E aqueles 

que se destacavam nas “piruetas” eram escolhidos para comandar o grupo com o ofício de 

abrir e fechar a apresentação. A etapa seguinte envolvia todo o grupo que deveria obedecer 

aos comandos da “coordenadora” para de modo criativo formar a roda constituída de duas 

filas indianas, uma de meninas e outra de meninos que sambavam em pares. Para aprender os 

cânticos do samba, a estratégia, também se baseava na escuta e na repetição, conta que 

cantava um verso e as crianças respondiam, fundamentada no conhecimento prático de que 

“no samba tem que ter parceria, um canta e o outro responde”. Os meninos eram incentivados 

a cantar e as meninas a responder, partindo do pressuposto que os meninos têm voz mais 

grave. Cabe ressaltar que os cânticos eram registrados apenas na memória daquele que 

ensinava e daquele que aprendia. Já para tocar o pandeiro, principal instrumento utilizado no 

samba de roda da comunidade quilombola de Coqueiros conta que não ensinou, a técnica era 

dominada através da observação da prática por familiares e conhecidos.  

A princípio os encontros aconteciam regularmente uma vez semanais ou sempre que 

necessário. Contudo, depois da primeira apresentação em público na Festa de Santos Reis, os 

encontros passaram a ter intervalos anuais considerando os intervalos da festa realizada 

anualmente no dia 6 de janeiro. O grupo teve seu auge entre os anos de 2006 a 2010 se 

apresentando, também, em outros territórios quilombolas e ou em eventos culturais 

organizados por cidades vizinhas. Todavia, no ano de 2012, apesar de alguns esforços da 

coordenadora, o grupo não se apresentou na Festa de Santos Reis, sendo desfeito. Os 

moradores apontam que passado seis anos da formação do grupo, os integrantes já pré-

adolescentes e adolescentes não desejaram continuar participando em detrimento da 

valorização das “festas de bares” com músicas e danças regionais e nacionais, do uso de 

drogas ou da gravidez na adolescência.
55

.  

 
Hoje o grupo mirim de samba acabou, porque os de hoje não querem mais (...). (E 

esse desinteresse dos jovens é por conta de quê?) Rapaz, a vaidade da droga, porque 

a bicha destrói muitas pessoas, (...), os jovens não querem nada hoje sério (...) se eu 

chegar ali convidando, oh menino bora numa festa? Todo mundo vai, mas se eu 

disser bora num samba? Ninguém vai, porque no samba eles sabem que eles vão 

para fazer aquela apresentação e numa festa não, eles vão é voluntariamente, (...), 
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 Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (E-SUS, 2017), na comunidade quilombola de 

Coqueiros, o índice de gravidez na adolescência é alto. 
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eles vão dançar aquela dança lerda (...). Festa é de oito em oito, tem uma sábado e 

outra no domingo. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

A coordenadora do samba de roda mirim revela que nos últimos anos fez tímidas tentativas 

para formar novo grupo, inclusive junto à escola local, mas, todas fracassadas. Nessa 

perspectiva, aponta que as meninas apresentam preferência pela “dança afro” introduzida na 

comunidade, a partir da execução de projeto de música e artes cênicas no ano de 2011, sobre o 

qual abordarei a seguir. Aponta, também, as dificuldades que enfrentou, mesmo no tempo de 

prestígios, como conciliar as demandas do grupo com o trabalho na roça de onde provém o 

sustento de sua família e a falta de recursos para manutenção dos instrumentos e fabricação de 

roupas que se tornavam inadequadas para o grupo que vinha adolescendo. Nessa direção, em 

entrevista coletiva com os moradores associados revelou-se como perspectiva para a Festa de 

Santos Reis, a realizar-se no ano de 2018, somar esforços com a nova diretoria da Associação 

para reunir “os netos” e formar novo grupo. 

 
A gente formou na escola, mandaram me chamar para a escola nesse final de ano 

(...) foi assim de repente, o rapaz chegou me chamou, eu já ia até para a roça, (...) ele 

disse eu estou precisando para tu ir ali na associação, foi dia 20 de novembro, dia da 

consciência negra. Eu digo nestante chego lá (...) brincamos a manhã toda, mais é 

contado de dedo os meninos que ainda querem e eu sair foi pedindo de um em um, 

bora lá, bora lá, eles eu não, outro não, agora se disser é dança afro, as menininhas... 

Porque não tem para menino só tem para meninas, elas amam agora para o samba 

elas já estão devagar, é umas quatro a cinco que gostam, mas a gente está tentando 

trazer (Se referindo as intenções da nova direção da APPRC), quando vou para as 

comunidades eu digo a eles é nossa origem nós não pode deixar acabar, porque meu 

pai já foi e se ele não mim ensina eu nãos sabia. (ELIANA, Coqueiros, 03/03/2017). 

 

Ao longo dos anos a Festa de Santos Reis foi sendo fortalecida pela articulação da APPRC 

com as comunidades quilombolas vizinhas para angariar recursos por meio de doações, de 

atividades beneficentes, de venda de camisas e, especialmente, da prática do reisado nas casas 

com arrecadação de alimentos e de importâncias que marcava todo o mês de dezembro. 

Ademais, a partir do ano de 2007 a organização da festa contou com a participação cultural 

das Associações de Jatobá, Palmeira e Santa Cruz que tiveram seus territórios reconhecidos 

quilombolas pela Fundação Cultural Palmares em julho do ano de 2006.  

Registro datado de 21 de dezembro de 2007 revelou uma reorganização na edição da Festa 

para o ano de 2008, acrescida de cultos católicos pela manhã e festa dançante à noite: “no dia 

06 de janeiro de 2008 estaremos realizando os Festejos Tradicionais de Santos Reis, padroeiro 

do referido povoado, cujos festejos serão realizados no Prédio do PETI, a partir das 9 horas 

com missa e batizados, à tarde apresentações culturais e à noite festa dançante.”. (APPRC, 
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2007). De modo geral, entre os anos de 2008 a 2010 a programação da Festa ficou assim 

estabelecida: Pela manhã, rituais católicos com missa, batismos, casamentos e ao meio dia 

almoço coletivo. À tarde apresentações culturais incluindo teatro, reisado, samba de roda e 

fechando com o caruru acompanhado de manifestações de divindades. Destaco a participação 

de outras comunidades quilombolas com suas manifestações culturais, capoeira, bumba meu 

boi, etc. E a noite, festa dançante marcada pela participação de cantores locais ou regionais. A 

festa também ganhou admiradores e curiosos vindos em caravanas de comunidades vizinhas 

organizadas pelas Associações e outros externos ao município, reunindo familiares, amigos e 

visitantes em celebração a cultura de seus ancestrais e reconhecimento do povo quilombola.  

As Festas de Santos Reis nos anos de 2012 a 2016 tiveram o apoio financeiro da Prefeitura 

Municipal de Mirangaba resultante de alianças políticas fortalecidas com a eleição de prefeito 

e vereador apoiados pelos territórios quilombolas de Coqueiros. Com isso, o grupo de reisado 

interrompeu a prática de cantares de reis nas casas como estratégia para angariar recursos e 

houve a supervalorização da participação de cantores famosos com introdução de bandas 

nacionais. Nessa direção, ressalta-se que o grupo de samba de roda mirim se desfez e foi 

substituído na programação pela dança afro. Permaneceram os cultos católicos, o almoço 

coletivo, as apresentações de reisado e samba de roda pelos veteranos e o caruru. 

No ano de 2017, com a interrupção de patrocínios públicos em função da mudança de gestão e 

o objetivo de dar continuidade à festa tradicional, a APPRC realizou a 11ª edição da Festa de 

Santos Reis com recursos próprios, centrada na festa dançante, que resultou na interrupção do 

almoço coletivo e na redução do tempo das apresentações culturais, conforme revelado no 

trecho do ofício: “venho comunicar que no dia 06 de janeiro do ano de 2017 acontecerá os 

festejos de Santo Reis em Coqueiros com a seguinte programação: Missa às 14 horas, seguido 

de batizados e apresentações culturais e a partir das 22 horas a festa dançante na escola do 

PETI.” (APPRC, 2017). Abaixo, no trecho do Diário de Campo, destaco os rituais sagrados, 

as manifestações culturais e algumas avaliações sobre a Festa promovida pela APPRC no dia 

06 de janeiro de 2017 da qual participei como visitante e pesquisadora: 

 
Caminhando pelo circuito da festa fui direcionada pelos moradores para a igrejinha 

onde estava sendo realizada a missa e os batismos, dando abertura a Festa de Reis. 

Dentro da igreja, fiéis e convidados, alguns moradores, outros visitantes de 

comunidades e cidades vizinhas. (...) Nas calçadas das casas, em frente à igreja, 

muitos curiosos aguardando o final dos rituais sagrados para início das 

apresentações culturais e posterior festa dançante. Outros buscavam manter certa 

distância da festa, em função de outras escolhas religiosas. Nesse cenário, observei e 

participei de muitos encontros e reencontros. Fui apresentada aos organizadores da 

festa promovida pela APPRC, desde o ano de 2006. O morador Francisquinho 
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apoaiado por Dona Cisinha afirmou que a Festa de Reis existe há muitas décadas na 

comunidade. Recordaram que desde a infância já participavam da festa, marcada 

pelas visitas as casas dos fiéis com cânticos ao Santo. 

O intervalo entre o tempo dos rituais sagrados e as apresentações culturais favoreceu 

uma observação mais acentuada da estrutura da festa. (...) Também fui conversando 

e ouvindo conversas. Uma visitante avaliou: “Esse ano foi fraco!”. Em outro 

momento, uma moradora desabafou: “Os jovens não querem mais não. Vai ter só o 

samba dos velhos.”. Outra moradora avaliou: “O ano de 2016 foi melhor, teve 

patrocínio da prefeitura e esse ano só recursos da Associação”. A festa não tinha 

alcançado nem 50% de sua programação, mas as comparações estavam a todo vapor. 

A festa dançante era a pauta principal, devido à contratação de bandas regionais, ao 

contrário, da festa de 2016 que contou com a participação de banda nacional por 

meio de patrocínios da Prefeitura Municipal de Mirangaba.  

Horas depois veio o chamado para início das apresentações culturais. As pessoas 

foram aos poucos adentrando o prédio escolar, algumas mais próximas do palco, 

outras mais ao fundo. (...). Foram as crianças que naturalmente começaram o show. 

Elas queriam tocar pandeiro e foram envolvendo outros moradores, logo estavam em 

círculo várias gerações, sambando. De repente, o locutor anunciou o grupo de dança 

afro. Um grupo de meninas entre oito e dez anos de idade, com roupas coloridas e na 

cabeça um meio turbante. Elas dançaram alegremente e encantaram o púbico. Na 

sequência, apresentou o grupo de Reis, constituído por homens e mulheres da 

terceira idade, munidos de pandeiros. Tocavam com vivacidade, expressa na 

agitação das mãos, da boca e do olhar. A roda começou achatada, mas aos poucos 

foi se alargando para os sambistas, sempre em pares, batendo os pés e as mãos na 

direção do companheiro. As duplas iam se formando, primeiro pelos mais velhos, 

depois os jovens até contagiar as crianças. Àquela altura já se cantava “O Coqueiro é 

uma bola. Vamos dar viva aos quilombolas!”. O locutor logo anunciou o caruru. 

Entraram em cena os tambores, também uma toalha de mesa estendida no chão e ao 

redor várias crianças sentadas, cada uma com um prato farto de comida. Ao redor 

das crianças adeptos de cultos afro-brasileiros cantando e batendo palmas em 

manifestação de suas divindades. A festa dançante encerrou as atividades na 

madrugada do dia seguinte. (DIÁRIO DE CAMPO, 2017, p.3-5). 

 

Em entrevista coletiva sobre a Festa de Santos Reis, os moradores associados consideraram o 

ano de 2017 como aquele que marcou o declínio da Festa e identificaram algumas lacunas na 

organização com destaque para a centralização de decisões da diretoria e pouca articulação 

com a comunidade somada à interrupção da tradição de reis nas casas, nos últimos anos. Já os 

membros da diretoria apontaram algumas dificuldades e preocupações como a festa dançante 

supervalorizada pelos jovens, o afastamento de organizadores mais experientes por opção 

religiosa, a pouca articulação do grupo de reisado com o falecimento de alguns veteranos e a 

descontinuidade na formação de outros grupos culturais envolvendo crianças e jovens. 

 
JOVENTINA: A demanda sempre surge da comunidade que fica perguntando a 

gente (referindo-se a diretoria da Associação): _Vai ter a festa? Aí se reuniu a 

diretoria e decidiu que ia ter, a gente já sabia dessa demanda da cultura que não está 

tendo mesmo a gente assume (...) porque hoje como a cultura vem se perdendo um 

pouco, as pessoas também estão valorizando muito a festa dançante, até que eu falei: 

_de minha vez é sambar a noite toda e acabou! Aí ele disse não porque o povo 

pergunta da festa, não quer saber de reis e de samba, principalmente a juventude eles 

querem saber se é Zal o cantor que veio esse ano ou se é Brega e Vinho que veio o 

ano passado, eles querem saber da festa dançante. (...) Então para não deixar acabar 

a gente combinou com os meninos para cantar o reis (...) e o samba eu já sabia que 

na hora que batesse o pandeiro ali todo mundo animava (...) e a dança afro foi uma 
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dança que eu apresentei na Consciência Negra em Jacobina (...) eu aprendi aquela 

coreografia e ensinei para minha filha e as vizinhas. E apresentou a dança, o reis e o 

samba, então o que teve de apresentação só foi isso, infelizmente, depois foi a festa 

dançante, então nossa organização foi devagar. (ENTREVISTA COLETIVA, 

APPRC, 16/02/2017). 

 

Enfim, a Festa de Santos Reis significa para os moradores um dia de celebração, manutenção 

e valorização da cultura secular do território quilombola de Coqueiros com destaque para o 

reisado e o samba de roda que são exibidos com orgulho. É um dia de alegria e emoção 

marcado pelo encontro de familiares e conhecidos, que sambando e ou aplaudindo mantém 

viva a memória de seus antepassados.  É importante destacar que a gravação das festas em 

disco digital e as camisas que marcaram as edições das festas realizadas entre os anos de 2006 

a 2010 são referenciais que têm contribuído para o fortalecimento do sentimento de 

pertencimento ao território enviesado pela cultura.  

 

5.2.3 Projetos financiados 

 

No ano de 2011, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro executou o 

Projeto Axé Mirangaba financiado pelo Programa Microprojetos Mais Cultura do Ministério 

da Cultura
56

. O projeto desenvolvido na área de música e artes cênicas promoveu oficinas de 

percussão, capoeira e dança afro tendo como objetivo principal “proporcionar oportunidades 

para o desenvolvimento de atividades culturais, despertando os talentos de jovens (...), com a 

finalidade de ocuparem o tempo de uma forma criativa e produtiva, diminuindo o risco de se 

submeterem à criminalidade e ao consumo de drogas.”. (APPRC, 2011). Embora o público 

alvo tenha sido os jovens das comunidades quilombolas de Coqueiros e Santa Cruz, o 

Relatório de Execução e Avaliação do Projeto revela que participaram setenta e duas pessoas 

diretamente e cento e trinta indiretamente entre crianças, jovens, adultos e idosos. É 

importante ressaltar que esse projeto foi pensado, executado e avaliado em parceria com a 

Associação Afro Brasileira Quilombo Erê Atabaque de Jacobina como corrobora a fala da 

moradora associada e ex-presidente da APPRC: 

 
Através da associação recebemos treze mil reais para cultura, era para capoeira, 

dança, mas depois o dinheiro acabou, acabou a cultura também (risos). (Quem 

realizou esse projeto?) Foi um rapaz de Jacobina (...) ele quem deu a força pra nós 

receber esse dinheiro e foi ele quem fez a carta pra mostrar o que nós gastamos e o 

que não gastamos (...). A aula de capoeira era ele e a dança uma irmã dele de 

Jacobina (referindo-se aos monitores das oficinas). (E os resultados?) O resultado 
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 Por meio do Edital Microprojetos Culturais, edição 2009. 
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acabou! (E os meninos aprenderam?) Aprenderam, mas não teve mais aí não sei se 

eles sabem ou não. (IRENE, Coqueiros, 15/02/2017). 

 

O projeto foi desenvolvido por meio de encontros semanais no período de nove meses por 

instrutores vinculados a referida Associação de Jacobina, objetivando também “a valorização 

da cultura afro-brasileira, contribuindo para o fortalecimento da autoestima de pessoas e 

comunidades afrodescendentes.”. (APPRC, 2009). Na fase final do projeto foi promovido um 

evento que reuniu os participantes com apresentações culturais voltadas às oficinas 

trabalhadas. Também, foram realizadas visitas à comunidade quilombola de Tijuaçu em 

Senhor do Bonfim e a Pastoral Afro da Arquidiocese de Salvador com intuito de trocar 

experiências sobre trabalhos desenvolvidos na área. Por meio do projeto, também, foram 

adquiridos instrumentos musicais como atabaques, pandeiros e berimbaus, roupas e tecidos.  

No Relatório de Execução e Avaliação do Projeto a APPRC apontou como pontos fortes o 

engajamento das comunidades participantes e a elevação da autoestima de seus moradores, 

bem como a experiência com outros espaços de resistência da cultura negra na Bahia.  E como 

fragilidades, as dificuldades financeiras na sua execução seguida de reivindicações ao 

Ministério da Cultura para promoção de ações que valorizem e fortaleçam a cultura afro-

brasileira. Segue parte do relatório: 

 
o projeto desenvolvido foi feito de forma saudável e os jovens, crianças e adultos 

participaram e estão satisfeitos. Mas querem a continuação do projeto para não 

deixar morrer a cultura. Os instrutores foram excelentes, a formatura muito 

interessante e a viagem a Salvador ficou na nossa história (...) e atendeu boa parte 

porque houve dificuldade nas despesas de transportes, oficinas, alimentação e etc. 

Só que superamos e conseguimos realizar o projeto. (...) trouxe autoestima para a 

comunidade e fez a Associação se unir mais com seus moradores e o povo acreditar 

que tudo é capaz basta acreditar. Então o projeto mais cultura mostrou a felicidade 

de um povo que quer desenvolvimento e geração de renda, mas a cultura através da 

capoeira, dança afro e percussão fez a comunidade sorrir e resolver soluções para 

enfrentar as dificuldades da vida e da comunidade. (ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO COQUEIRO, 2011, p. 6).  

 

Com o fim do projeto e a falta de articulação para continuidade das oficinas, o grupo de 

capoeira se desfez restringindo o conhecimento aos participantes do projeto, inclusive das 

técnicas de percussão. Já o grupo de dança afro por alguns anos permaneceu articulado pelas 

próprias participantes, sobretudo, as mais velhas mediante convites para apresentação do 

grupo na Festa de Santos Reis ou eventos externos ao território. Nessa perspectiva, a 

Associação era o local de encontro do grupo para organização da dança, em geral, reprodução 

de coreografias aprendidas no projeto. Todavia, no ano de 2013 o grupo se desfez 

considerando que as integrantes que encabeçavam o grupo se tornaram mães. 
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Em meados do ano de 2013 por meio de iniciativas da escola da comunidade formou-se um 

novo grupo de dança afro a pedido das alunas para culminância de projeto sobre cultura afro-

brasileira. Mediante convites para o grupo se apresentar na Festa de Santos Reis e outros 

eventos já referidos, algumas professoras moradoras da comunidade passaram a articular o 

grupo fora da escola, reunindo as meninas independentes de matrícula escolar, já que o grupo 

de dança afro organizado pela escola enfrenta a rotatividade das integrantes quando estas 

alunas são transferidas para o Colégio da sede de Mirangaba para continuar o Ensino 

Fundamental. Os encontros para reprodução das danças aprendidas na escola acontecem na 

sede da Associação, mediante convites para apresentação do grupo. Segue fala de moradora 

associada, articuladora do grupo de dança afro na comunidade: 

 
Quando acabou esse curso da associação (referindo-se ao Projeto Mais Cultura), 

criamos um grupo de dança afro dentro da escola e saia com apresentações pra 

Mirangaba, Jacobina, mas os professores da escola não iam, era eu e Babá. (E 

tinham apoio da Associação?) Apoio tinha porque quando tinha apresentação a 

Associação ajudava na merenda, transporte, aí eles corriam atrás dessas coisas, a 

gente só se preocupava mesmo de levar as meninas (...). Os ensaios fora da escola 

acontecem na associação quando tem apresentação. Por exemplo, vai ter uma 

apresentação lá na tua região aí eu vou pegar essas meninas e ensaiar a dança, não é 

assim direto não (...). O convite vinha para o presidente da Associação e ele dizia 

que queria o grupo de dança (...) aí tinha que ter essa responsabilidade do presidente 

de adquirir tudo isso. (...) O grupo permanece. (NEIDE, Coqueiros, 09/03/2017). 

 

A articuladora do grupo destacou algumas dificuldades para manutenção do grupo de dança 

conforme ocorrido na última Festa de Santos Reis em que o grupo não se apresentou 

considerando a falta de recursos para fabricação de roupas. Também, enfatizou a dificuldade 

da participação do grupo em eventos externos, já que algumas mães não dispõem de tempo 

para acompanhar as filhas e, na maioria das vezes, não permiti que as crianças viagem. 

 

5.2.4 Redes de solidariedade  

 

Outro processo educativo produzido pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro em articulação com outras associações e espaços culturais é a construção e o 

fortalecimento de uma rede de territórios quilombolas, em geral, por meio da valorização da 

cultura negra. A articulação envolve as comunidades quilombolas do município de 

Mirangaba, Senhor do Bonfim (Tijuaçu), Campo Formoso (São Tomé), Morro do Chapéu e 

Jacobina.  
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O reisado, o samba de roda e, mais recentemente, a dança afro foram eleitos como 

representativas das tradições e reinvenções culturais da comunidade quilombola de Coqueiro. 

Nessa perspectiva, a Associação torna-se o ponto de referência para articulação com esses 

territórios por meio de convites ou contatos diretos e o espaço de encontro dos grupos 

culturais. É também a instituição mantenedora dos instrumentos musicais, da coordenação do 

transporte e da alimentação e responsável pela segurança dos participantes. 

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro historicamente se articula 

também, com outros espaços e processos educativos presentes no território. Em entrevista 

coletiva moradores associados revelaram que a Associação e a igreja católica estão fortemente 

articuladas, já que a maioria dos associados representativos da população é católica. Nessa 

perspectiva, geralmente, a administração de ambas é compartilhada e tem cessão livre de 

espaço e material. Assim, a Associação organiza contribuições para reforma da igreja, 

patrocina alimentação para encontros entre devotos e visitantes e coordena o transporte para 

intercâmbio religioso entre os territórios quilombolas no entorno marcado por missa e samba. 

A instituição, também, guarda a quaresma, suspendendo reuniões e participação em eventos 

em detrimento da participação dos fiéis nas rezas. A Festa de Santos Reis, especialmente, 

homenageia o padroeiro da comunidade, marcada por cultos católicos e manifestações 

simbólico-culturais ao santo. Cabe ressaltar que a Associação, também apoia a Cavalgada, 

responsabilizando-se pelo deslocamento do padre para realizar a celebração sagrada que dá 

abertura ao evento. 

A Associação, também se articula frequentemente com os terreiros. Contribui com o caruru 

por meio de doações de alimentos e empréstimo de instrumentos. Também, resguarda espaço 

na Festa de Santos Reis para a manifestação. E sendo uma das instituições de referência na 

comunidade ao lado da escola local, também, articula as visitas aos terreiros mediante 

interesse de estudantes e pesquisadores. Relativo à igreja evangélica protestante, há registros 

da cessão do espaço da Associação para realização de cultos anterior à construção do templo 

existente no território. Mas, embora tenha um número significativo de sócios adeptos dessa 

doutrina religiosa, os associados reconhecem que as entidades não realizam nenhuma ação em 

conjunto e não dialogam quanto à realização da Festa de Santos Reis, já que os princípios da 

igreja renunciam manifestações a santos e combatem divindades dos cultos afro-brasileiros, 

crenças estranhas a sua fé em Cristo Jesus.  

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro também se articula com a escola 

da comunidade na cessão de espaços entre ambos sempre que necessário. Também, há 
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registro de cessão de documentos como a Certidão de Auto Reconhecimento da comunidade 

enquanto quilombola pela Fundação Cultural Palmares, arquivada pela Associação. Cabe 

ressaltar com base no relato de moradora professora concedido em entrevista coletiva com 

associados, que entre os anos de 2012 a 2016 a escola local desenvolveu projeto voltado para 

a cultura afro-brasileira. E avaliou que a principal lacuna do projeto foi a pouca prática das 

manifestações culturais tradicionais no território quilombola de Coqueiros.  

 

5.3 Atributos, potencialidade e lacunas dos processos educativos 

 

Considero que as reuniões ou assembleias gerais, a Festa de Santos Reis, os projetos 

financiados e as redes de solidariedade são processos educativos produzidos pela Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro (APPRC) formalizada por seu Estatuto Social 

que estabelece como finalidade o socorro mútuo em defesa da continuidade física, 

socioeconômica e cultural do grupo no território habitado e contra as condições históricas de 

pobreza, desvalorização e estigmatização pela lógica dominadora. Nessa perspectiva, com 

base em Zucchetti (2007), entendo a educação não escolar como uma educação intencional e 

sistematizada, marcada por formalidades, em maior ou menor grau que a educação escolar. 

Para a autora, “As práticas sócio educativas, em geral, possuem marcadores 

„institucionalmente‟ legitimados, tais como: legislações, metas, tempos, princípios, 

obrigatoriedade, entre outros, embora se caracterizem pela ausência de um currículo.” 

(ZUCCHETTI, 2007, p. 5.).  

Os objetivos e os conteúdos não são dados a priori, eles se constroem na interatividade entre 

os indivíduos, gerando processos educativos que surgem como resultado de interesses e de 

necessidades comuns. De modo geral, os processos educativos identificados são marcados por 

temas que articulam educação e cidadania, educação e identidade com objetivo de organizar o 

grupo para reivindicar direitos sociais, territoriais e culturais; resgatar e fortalecer as tradições 

culturais de seus ancestrais e valorizar a cultura afro-brasileira. Nessa perspectiva, a educação 

não escolar poderá desenvolver como resultado de processos educativos a “contribuição para 

um sentimento de identidade com uma dada comunidade” (GOHN, 2006, p. 30).  

As metodologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem parte da cultura do grupo, 

sendo que o método nasce de problematizações da vida cotidiana. Em geral, as reuniões são 

desenvolvidas baseadas no diálogo e nas deliberações coletivas, nas mobilizações de auxílio 

mútuo, na constituição de parcerias com ONGs e poder político e na construção de redes de 
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territórios quilombolas por meio de parcerias entre associações, conselhos e encontros 

culturais na luta por direitos conquistados, marcada por dizeres positivos e de resistência 

sobre a cultura e o povo negro e ações de resgate histórico e cultural. Para a realização da 

Festa de Santos Reis, historicamente, a APPRC articula-se com a comunidade de Coqueiros e 

os territórios quilombolas contíguos por meio de suas Associações na organização e execução 

da festa, incentiva a formação de grupos culturais e apoia os encontros para transmissão da 

cultura por meio da comunicação com base na observação, escuta e repetição, congrega 

diversas manifestações simbólico-culturais do território, organiza mobilizações coletivas para 

angariar recursos e busca apoio político para patrocinar a Festa. Ainda no campo cultural, 

também constrói parcerias com outras Associações para elaboração e execução de projetos 

financiáveis com realização de oficinas, eventos e intercâmbios na área de música e artes 

cênicas pensadas para jovens quilombolas. E participa e fortalecem as redes de territórios 

quilombolas e de espaços de cultura afro-brasileira. Ressalto ainda que a APPRC, articula-se 

com outros espaços e processos educativos escolares e não escolares presentes no território 

quilombola de Coqueiros, embora, com maior ou menor grau de articulação.  

Nessa perspectiva, concordo com Sá (2000) que as práticas educativas não escolares têm 

intencionalidade ético-política e uma determinada metodologia, ainda que implícita ou 

explícita, com o objetivo de atingir fins definidos. Aqui destaco a constituição de parcerias e 

redes entre os “oprimidos” e as “lideranças revolucionárias” que em colaboração lutam por 

sua libertação, por justiça, desalienação. (FREIRE, 1987). Nesse campo, o educador é o outro, 

aquele com quem se interage pessoas do povo aclamadas como presidentes e diretores da 

Associação e seus parceiros, líderes de manifestações simbólico-culturais da comunidade, 

ONGs, políticos e lideranças de movimentos sociais.  

Os processos educativos produzidos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do 

Coqueiro preparam os moradores para se tornarem cidadãos no/do mundo, unidos para 

transformação da realidade vivida, em colaboração. Transmitem práticas e saberes que 

atravessam a história, a linguagem, as tradições e a cultura necessárias para reinvenção do 

grupo. Atua no campo da subjetividade e significação histórico-cultural produzindo 

sentimento de autovalorização e o desejo de ser reconhecido como grupo étnico de direitos 

assegurados pela Constituição Federal. Ademais, a realização e participação de eventos, 

projetos e encontros de culturas afro-brasileiras, internos e externos ao território, somada a 

circulação de imagens e dizeres positivos aos atributos dos territórios e da cultura negra 

contribuem para valorização, transmissão, resistência e reinvenção da herança cultural de seus 
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ancestrais. Nessa perspectiva, concordo com Carvalho (2012) que esses processos educativos 

institucionais “Ao atuarem no campo da significação cultural e criarem estratégias de 

subjetivação, por meio de documentos, (..), da circulação de imagens e dizeres positivos aos 

atributos do território, fortalece-se o sentimento de pertencimento ao território enviesado pela 

cultura.” (CARVALHO, 2012, p. 150).  

Assim, esses processos criam condições para que os indivíduos desenvolvam sentimentos de 

pertencimento ao grupo, a cultura e ao território que contribuem para a construção, afirmação 

e fortalecimento da identidade territorial quilombola. Cabe ressaltar que sendo a identidade 

uma “celebração móvel” (HALL, 2011), inconclusa e contraditória, os processos educativos 

produzidos pela APPRC criam identidades positivas e negativas que geram conflitos e 

ressignifica as identidades dos indivíduos e do grupo. Para Gohn (2006), a construção da 

identidade coletiva é um dos grandes destaques da educação não escolar na atualidade.  

Contudo, a pesquisa também apontou que os processos educativos produzidos pela 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro apresentam algumas lacunas. Nos 

últimos anos, a falta de transparência na condução das atividades e dos serviços, tem 

segregado o grupo étnico em sócios e não sócios. Ademais, a centralização das decisões e a 

pouca articulação com seus parceiros e a comunidade coloca em xeque a continuidade da 

Tradicional Festa de Santos Reis e a união do grupo, ameaçada também pelos conflitos de 

gerações e de saberes na escolha dos novos dirigentes. Também, foi revelado pouco 

conhecimento de gestão e organização das lideranças, especialmente, para elaboração de 

projetos financiáveis que, na maioria das vezes, coloca o grupo suscetível a interesses 

políticos partidários. Outra fragilidade diz respeito à provisoriedade e a descontinuidade na 

formação de grupos culturais envolvendo crianças, jovens e adultos, bem como, a interrupção 

da prática do reisado como mobilização coletiva frente ao patrocínio público da festa e pouco 

apoio aos grupos culturais quanto ao seu custeamento e manifestação pela primazia de bandas 

famosas. Nessa perspectiva, concordo com Gohn (2006) que a educação não escolar apresenta 

algumas lacunas tanto no que se refere à formação específica de educadores, considerando as 

funções e os objetivos dessa modalidade educativa, quanto no que diz respeito às 

metodologias do processo de ensino e aprendizagem que, em geral, parte da cultura dos 

indivíduos e grupos, podendo ser desenvolvidas ainda que com alto grau de provisoriedade, já 

que o movimento da realidade marca e singulariza a educação não escolar. 

Portanto, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro se apresenta como um 

espaço educativo na/da comunidade que produz processos educativos não escolares que atuam 
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sobre aspectos subjetivos, contribuindo na formação política e sociocultural do grupo e na 

construção da identidade territorial quilombola de Coqueiros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O território quilombola de Coqueiros, reconhecido pelo Estado Nacional no ano de 2006, 

remonta do século XIX, resultante da presença da colonização portuguesa no sertão baiano 

com o deslocamento de um contingente de negros que contribuiu para a configuração atual 

dos quilombos presentes no Território de Identidade do Piemonte da Diamantina. Ocupado 

secularmente, o território é habitado por uma população com origem comum que estabelece 

relações e práticas sociais no/com o território, produzindo identidades coletivas. A identidade 

da comunidade quilombola de Coqueiros é constituída por meio de significados e sentimentos 

que se organizam em referenciais geo-simbólicos produzidos pela geografia, história e 

biologia, pelas instituições e pelos aparatos de poder que se manifestam na paisagem, na 

cultura, na memória, nas trajetórias históricas, na ancestralidade e no corpo negro que 

constituem a materialidade e imaterialidade deste território. 

A memória e as narrativas dos moradores da comunidade quilombola de Coqueiros, marcadas 

pela presença de uma mulher chamada Felissa e de seus descendentes produz o sentimento de 

continuidade e de coesão do grupo étnico, fortalecido pela criação de um “mito fundador” que 

narra à história de um viúvo chamado Noberto acompanhado de três filhas, uma delas 

chamada Felissa que nos anos de 1900, após um conflito ocorrido no quilombo de São Tomé 

(Campo Formoso-BA) teriam chegado às terras de Coqueiros onde constituíram famílias e 

criaram um modo de vida próprio, que garantiu a sobrevivência física e cultural de seus 

descendentes. O passado e a situação do grupo, historicamente estigmatizado e excluído das 

posições de comando na sociedade são marcados pelo uso criativo dos recursos naturais 

disponíveis no território, pela produção de alimentos de forma tradicional e familiar, pelas 

mobilizações coletivas de auxílio mútuo, pelos saberes de curandeiros ou raizeiros no 

tratamento de doenças e de parteiras que auxiliavam as gestantes nos partos e pela diversidade 

de manifestações simbólico-culturais em que se evidencia um forte hibridismo cultural que 

reúne elementos religiosos e culturais europeus, africanos e, provavelmente, indígenas.  

O quilombo contemporâneo é assim, um território étnico, apreendido aqui com base em Anjos 

(2006) e após todo este levantamento empírico, um espaço construído, a partir dos 

referenciais de identidade e pertencimento que é territorial. Confirmando que esses 

sentimentos de bem-estar e afeição ao espaço vivido e ao grupo com que se partilha e 

vivencia o território produz identidades territoriais resultantes da apropriação simbólica do 

espaço pelos habitantes. Claval (2001), entende que é no território onde estão os referenciais 
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da origem do grupo, nas lembranças das lutas, nos monumentos herdados e no conjunto das 

histórias e mitos que dão sentido ao destino coletivo.  

Nessa perspectiva, a identificação quilombola dos moradores de Coqueiros pode ser 

identificada, a partir do sentimento de pertencimento ao grupo e ao território étnico a partir de 

critérios que envolvem a cor e ancestralidade negra, as trajetórias históricas, as relações 

territoriais e a cultura, e, é fortalecida pela certificação de direitos territoriais e culturais que 

coloca o território como elemento central dessa identificação territorial quilombola. Um 

processo de negociação que considera os interesses do grupo étnico em acessar os direitos 

conquistados e garantir condições dignas de vida no território onde existem e se perpetuam 

não somente enquanto corpos negros, mas também enquanto grupo antigo e modo de vida 

particular. (CARRIL, 2006). Nessa perspectiva, os movimentos sociais, sobretudo, os 

movimentos negros, por meio de sua participação na elaboração da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, colocaram em jogo as identidades negras e quilombolas que não 

eram reconhecidas, criando, assim, políticas de identidade que articula o grupo étnico e 

fortalece a identidade territorial dos quilombolas que por sua origem e forma de construção se 

apresenta como identidades de resistências, criada por grupos sociais que se encontram em 

posições desvalorizadas e estigmatizadas pela lógica da dominação em oposição a ela. 

(CASTELLS, 2006). 

Os processos identitários quilombolas, sempre em andamento, vêm sendo ressignificados 

constantemente. Os meios de comunicação de massa ou o contato com o outro acolhem uma 

notável influência cultural, que produz conflitos identitários que pode se resolver ou não. 

(FONT & RUFÍ, 2006). Para os autores “a identidade – inclusive das minorias – não deve ser 

concebida hoje como algo monolítico, mas como um fenômeno múltiplo (...) que 

problematiza e recompõe tradições.” (FONT; RUFÍ, 2006, s/p). Nessa tensão, os quilombolas 

ora apela para o polo da liberdade e da autonomia, através de identidades híbridas, sempre 

abertas e negociáveis, ora privilegia o polo da estabilidade, da fixação e do fechamento em 

identidades unas e essencializadas. (HAESBAERT, 2005). O processo de identificação 

quilombola em Coqueiros, também é conflitado por estereótipos em torno da negritude e 

prejudicada pela ideologia do branqueamento encoberto pela mestiçagem e pelo mito da 

democracia racial que configura o nó do problema na formação da identidade coletiva do 

negro. (MUNANGA, 2008). Contudo, sendo a identidade um processo sempre negociado e 

renegociado este processo de identificação não está encerrado podendo ser reconstruído a 

partir da recuperação de sua negritude, física e cultural, compreendendo “seu passado 
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histórico como herdeiros dos escravizados africanos, sua situação como membros de grupo 

estigmatizado (...) e excluído das posições de comando na sociedade (...), que teve sua 

humanidade negada e a cultura inferiorizada.” (MUNANGA, 2008, p. 14). Assim, ser 

quilombola em Coqueiros é uma posição social confusa e conflituosa que ora é afirmada ora é 

questionada pelos sujeitos que a elegem conforme seus próprios interesses.  

Compreender a construção das identidades territoriais quilombolas implica olhar para a 

organização social e os processos não escolares que se desenvolvem nos quilombos 

contemporâneos, reconhecendo que as comunidades quilombolas criam e recriam várias 

formas de educação com o intuito de difundir saberes e reforçar a resistência do grupo. Estão 

presentes nos territórios quilombolas diferentes “campos sociais”, tais como as famílias, os 

grupos de amizade e solidariedade, os grupos de trabalho, partidos políticos, associações de 

moradores, instituições educacionais e outras instituições da sociedade civil que por meio de 

suas práticas geram processos educativos que posicionam os indivíduos e os grupos frente ao 

mundo. (WOODWARD, 2011). Nesse contexto é que se deseja inserir este trabalho para 

refletir sobre as contribuições dos processos educativos não escolares na construção da 

identidade territorial quilombola, contribuindo para a continuidade das discussões sobre os 

quilombos e a cultura negra no Brasil. 

Considero que a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro se apresenta como 

um espaço educativo na/da comunidade que produz processos educativos que atuam sobre 

aspectos subjetivos contribuindo na formação política e sociocultural do grupo e na 

construção da identidade territorial quilombola dos moradores. As reuniões ou assembleias 

gerais, a Festa de Santos Reis, os projetos financiados e as redes de solidariedade preparam os 

moradores para se tornarem cidadãos no/do mundo, unidos para transformação da realidade 

vivida, em colaboração. Transmitem práticas e saberes que atravessam a história, a 

linguagem, as tradições e a cultura necessárias para reinvenção do grupo. Atua no campo da 

subjetividade e significação histórico-cultural produzindo sentimento de autovalorização e o 

desejo de ser reconhecido como grupo étnico de direitos assegurados pela Constituição 

Federal. Cria e fortalece redes de territórios por meio da promoção e participação de eventos, 

projetos e encontros de culturas afro-brasileiras que somadas à circulação de imagens e 

dizeres positivos aos atributos dos territórios quilombolas e da cultura negra contribuem para 

valorização, transmissão, resistência e reinvenção da herança cultural de seus ancestrais. 

Desse modo, esses processos criam condições para que os indivíduos desenvolvam 

sentimentos de pertencimento ao grupo, a cultura e ao território que contribuem para a 
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construção, afirmação e fortalecimento da identidade territorial quilombola. Nessa 

perspectiva, para Gohn (2006), a construção da identidade coletiva é um dos grandes 

destaques da educação não escolar na atualidade. 

A pesquisa, também, apontou que esses processos educativos não escolares apresentam 

lacunas referentes à formação específica de educadores e às metodologias do processo de 

ensino e aprendizagem, em concordância com Gohn (2006) que destaca a metodologia como 

um dos “pontos mais fracos” na educação não escolar que para ela precisa ser desenvolvida, 

codificada, ainda que com alto grau de provisoriedade, já que o dinamismo da realidade são 

marcas que singularizam essa modalidade educativa. É importante marcar que a educação não 

escolar, não substitui nem compete com a educação escolar. Ao contrário, poderá ajudar na 

complementação dessa última, via programações específicas, articulando escola e comunidade 

a fim de contextualizar os saberes e viabilizar as transformações que a sociedade necessita. E 

por mais difícil que este ideal se apresente, torna-se uma emergência e uma demanda da 

sociedade contemporânea.  

Esse registro etnográfico no qual busquei descrever e interpretar os processos educativos não 

escolares desenvolvidos pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Coqueiro, 

considerando o contexto cultural no qual está inserida, se apresenta como um resultado 

provisório de minhas próprias construções, a partir das construções dos sujeitos da pesquisa 

conforme sua visão de mundo e o modo de pensar de sua cultura. Assim, a metodologia dessa 

pesquisa baseada nas concepções teóricas de abordagem qualitativa, do método 

fenomenológico e dos pressupostos da etnografia permitiu apreender e explicar os sentidos e 

significados das relações, dos processos e dos fenômenos desvelados pelos sujeitos.  

E como o ciclo da pesquisa não fecha, espirala, isto é, começa com um problema e termina 

com um produto provisório capaz de dar origem a outras interrogações (MINAYO, 1994), 

sinalizo duas outras questões que não foram objeto dessa pesquisa, mas se apresentaram com 

os seus resultados com potencial para futuros estudos, aquelas referentes ao papel das 

mulheres na organização dos territórios quilombolas e as contribuições dos processos 

educativos desenvolvidos pela educação escolar na construção da identidade territorial 

quilombola. Por último, diante dos resultados e do compromisso dessa pesquisa com a 

realidade investigada reafirmo o potencial da produção de uma cartilha quilombola sobre/com 

a comunidade, a partir de uma metodologia participativa de formação que poderá contribuir 

tanto para a formação das lideranças-educadoras quanto para o fortalecimento da identidade 

territorial quilombola dos moradores. Todavia, ressalto que a proposta está aberta para ser 
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dialogada com os participantes da pesquisa, partindo do pressuposto que é a comunidade 

quem deve decidir o que é mais importante fazer para fortalecer suas identidades territoriais.  
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APÊNDICE A – Guias de entrevistas individuais e coletivas 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 
 

GUIA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL Nº 01 COM MORADORES ANTIGOS 

Mestranda Jesiâne Lopes da Silva 

Orientadora Prof.ª Dra. Luzineide Dourado Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto da entrevista 

Título da entrevista: _________________________________________________________ 

Local: ______________________________ Data:___________ Duração _______________ 

  

Características do entrevistado 
Nome:  

Idade: Sexo:     Feminino (  )             Masculino (  ) 

Estado civil  

Profissão/trabalho  

Escolaridade  

Religião  

Representatividade na comunidade  

 

Partida: Começar por uma marcação histórica: você me contou... o que você achou da Festa 

de Santo Reis desse ano?) 

 

Tópicos/Questões 

 

MODO DE VIDA 

1. Como é seu dia-a-dia? Quais atividades você realiza cotidianamente? 

2. Atualmente, você está trabalhando? O que faz? Sempre foi...?  

3. Você desenvolve alguma atividade agrícola? O que planta? Qual o destino da 

produção?  

4. Você participa de alguma religião? Como participa? Há quanto tempo participa? Já 

participou de outras religiões? O que motivou a sua opção religiosa atual?  

5. Você pratica alguma tradição cultural da/na comunidade? Mim conte sobre ela: Como 

está prática cultural acontece? Há quanto tempo participa? Qual a sua função no 

grupo? Com quem aprendeu? O que significa essa cultura para você?  

Esta entrevista do tipo semiestruturada, entendida como uma conversa intencional entre pares permitirá aos 

pesquisados (moradores antigos da comunidade) abordar sobre temas abertos e responder perguntas 

previamente formuladas sobre suas histórias e modo de vidas particulares e do grupo, na modalidade 

individual. Por meio desta técnica, pretendemos construir dados subjetivos dos sujeitos entrevistados, a fim de 

que auto definam elementos que constituem a identidade territorial quilombola da comunidade de Coqueiro, 

um dos objetivos específicos da nossa pesquisa de mestrado.  

O roteiro não será seguido rigorosamente, ao contrário, nos apoiaremos sobre o que será dito pelo entrevistado 

para fazer as perguntas e retomar sua fala quando necessário para aprofundar questões e esclarecer coisas 

deixadas obscuras.  
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6. Você participa da associação da comunidade? Como participa? O que lhe leva a 

participar? Há quanto tempo participa? Como você vê a associação da comunidade? 

Você já recebeu algum beneficio via associação? Em sua opinião, o que a associação 

tem feito pelas tradições culturais da comunidade? 

7. Quais outras atividades coletivas da comunidade você participa? 

8. Em sua opinião, como você contribui para que os jovens aprendam a cultura da 

comunidade? 

 

HISTÓRIA  

9. Você, sempre morou em Coqueiro? Onde nasceu? O que sabe sobre seu nascimento? 

Por que veio morar em Coqueiro? 

10. E seus pais, sempre viveram na comunidade? Já faleceram? Como se chamam? 

Quantos filhos tiveram? Como era a vida na comunidade no tempo de seus pais? 

(Moradia, trabalho, fonte de subsistência, casamento, partos, serviços públicos; as 

festas, a religião etc.). 

11. Você estudou? Onde estudou? Como lembra a escola? 

12. Casou-se? Quem é o seu companheiro (a) e onde se conheceram? Como foi o 

casamento? 

13. Tiveram filhos, netos...? Como foram os partos? Quem são eles e o que fazem? 

Moram em Coqueiro? Já se casaram? E o casamento deles, foi como o seu? 

 

AUTO-ATRIBUIÇÃO 

14. Como você se sente fazendo parte de uma comunidade quilombola? 

15. Você se considera quilombola? Para você, o que lhe faz ser quilombola? O que lhe faz 

diferente dos não quilombolas? Em sua opinião, como foi sendo construída essa 

identificação/afirmação? 

16. O que mudou em Coqueiro depois do reconhecimento quilombola?  

17. De onde veio à história que Coqueiro é uma comunidade quilombola? Mim conte essa 

história: Quem teve a ideia de lutar pelo reconhecimento quilombola de Coqueiros? 

Qual foi a reação da comunidade durante o processo e depois do reconhecimento? E 

os de fora da comunidade de Coqueiros, como olhavam para os moradores de 

Coqueiros e o que diziam? 

18.  Quem foram os primeiros moradores? De onde eles vieram e para quê? O que levou a 

escolha desse local para moradia? Como viviam e sobreviviam? Você ou algum 

conhecido têm parentesco com os primeiros moradores dessas terras? 

19. Já pensou alguma vez em ir embora de Coqueiros, vender sua casa, suas terras? O que 

o/a levou a pensar assim? O que sente por Coqueiro?  

20. Em sua opinião, o que diferencia Coqueiros das outras comunidades pertencentes à 

região quilombola de Mirangaba? 

21. Como você vê a cultura da comunidade de Coqueiros? Quais as tradições culturais 

existentes na comunidade? Quais os pontos fortes da cultura da comunidade? E quais 

os pontos fracos da cultura da comunidade?  

22. Em sua opinião, o que a associação, a escola, as famílias, as religiões presentes em 

Coqueiro, têm feito pela cultura da comunidade? 

 

Terminar as perguntas com um convite para que o participante comente e/ou questione 

a entrevista ou o estudo. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

GUIA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL Nº 02 COM LIDERANÇAS DE 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
Mestranda Jesiâne Lopes da Silva 

Orientadora Prof.ª Dra. Luzineide Dourado Carvalho 

 

Contexto da entrevista 

Título da entrevista:_______________________________ Local: __________________ 

Data: ___________ Duração ____________________ 

 

Características do entrevistado 
Nome:  

Idade: Sexo:     Feminino (  )             Masculino (  ) 

Estado civil  

Profissão/trabalho  

Escolaridade  

Religião  

Representatividade na comunidade  

 

HISTÓRIA  

Qual sua história com a comunidade de Coqueiro? 

 Você, sempre morou em Coqueiro?  
Onde nasceu? O que sabe sobre seu nascimento?  

Por que veio morar em Coqueiro? 

 E seus pais, sempre viveram na comunidade?  
Como se chamam/chamavam?  

Quantos filhos tiveram? Como se chamam/chamavam?  

Como era a vida na comunidade no tempo de seus pais? (Moradia, trabalho, fonte de 

subsistência, casamento, partos, serviços públicos; as festas, a religião etc.). 

 Você estudou?  

Onde estudou? Como lembra a escola? 

 Casou-se?  
Quem é o seu companheiro (a) e onde se conheceram? Como foi o casamento? 

 Tiveram filhos, netos...? Como foram os partos? Quem são eles e o que fazem? 
Moram em Coqueiro? Já se casaram? E o casamento deles, foi como o seu? 

 

AUTO-ATRIBUIÇÃO 

 Como você se sente fazendo parte de uma comunidade quilombola? 

 Você se considera quilombola?  

 Para você, o que lhe faz ser quilombola?  

 O que lhe faz diferente dos não quilombolas?  

 Em sua opinião, como foi sendo construída essa identificação/afirmação? 

 Em sua opinião, o que diferencia Coqueiros das outras comunidades pertencentes à 
região quilombola de Mirangaba? 

 O que mudou em Coqueiro depois do reconhecimento quilombola?  
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De onde veio à história que Coqueiro é uma comunidade quilombola? Mim conte tudo o que 

sabe sobre essa história.  

 Quem teve a ideia de lutar pelo reconhecimento quilombola de Coqueiros?  

 Qual foi a reação da comunidade durante o processo e depois do reconhecimento?  

 E a reação das pessoas de fora da comunidade? 

 Quem foram os primeiros moradores?  

 De onde eles vieram e para quê?  

 O que levou a escolha desse local para moradia?  

 Como viviam e sobreviviam?  

 Você ou algum conhecido têm parentesco com os primeiros moradores dessas terras? 

Você já pensou alguma vez em ir embora de Coqueiros, vender sua casa, suas terras? 

 O que o/a levou a pensar assim?  

 O que sente por Coqueiro?  
Como você vê a cultura da comunidade de Coqueiros?  

 Quais as tradições culturais existentes na comunidade?  

 Quais os pontos fortes da cultura da comunidade?  

 E quais os pontos fracos da cultura da comunidade?  
Em sua opinião, o que se têm feito pela cultura da comunidade? 

 Quais as ações realizadas pela associação? Pela escola? Pelas religiões? E pelas 
famílias? 

 

MODO DE VIDA 

Quem é você na comunidade de Coqueiros? 

 Como é seu dia-a-dia?  

 Quais atividades você realiza cotidianamente? 

 Atualmente, você está trabalhando?  

 O que faz? Sempre foi...?  

Você participa de alguma religião?  

 Como participa?  

 Há quanto tempo participa?  

 Já participou de outras religiões?  

 O que motivou a sua opção religiosa atual?  
Você pratica alguma tradição cultural da/na comunidade? (Mim conte sobre ela) 

 Como está prática cultural acontece?  

 Há quanto tempo participa?  

 Qual a sua função no grupo?  

 Com quem aprendeu?  

 O que significa essa cultura para você?  
Você participa da Associação da comunidade?  

 Como é a sua participação?  

 O que lhe leva a participar?  

 Há quanto tempo participa?  

 Como você vê a presença da associação na comunidade? 

 Você já recebeu algum benefício via associação? 
 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

Você participa de alguma ação desenvolvida pela associação voltada para a construção e 

valorização da identidade quilombola da comunidade?  
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 Como estas práticas surgiram?  

 Como estas práticas acontecem/aconteciam?  

 Quem são os educadores/agentes do saber? O que lhe levou a participar como agente 
mediador dessa prática educativa? 

 Qual o seu papel enquanto agente mediador dessa prática educativa?  

 Quais os resultados esperados com esta ação? (objetivos e finalidades) 

 Quais os espaços físicos onde estas práticas acontecem? Quais os ambientes e as 
situações de aprendizagem? 

 Quem participa dessas práticas educativas? Há obrigatoriedade? Quais os critérios 
para sua organização?  

 Como é a organização do tempo? 

 Qual a metodologia utilizada? De onde nasceu o método? E os conteúdos, de onde 
surgem? 

 Há documentos que orientam o processo? (Quais os princípios orientadores? Existe 
um currículo específico?) 

 Vocês participaram de alguma formação voltada para o desenvolvimento dessa ação? 

 Quais os resultados obtidos com essa prática educativa? 
Quais outras atividades coletivas da comunidade você participa? (história, intencionalidade da 

ação). 

Terminar as perguntas com um convite para que o participante comente e/ou questione a 

entrevista ou o estudo. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

GUIA DE ENTREVISTA COLETIVA Nº01 

Mestranda Jesiâne Lopes da Silva 

Orientadora Prof.ª Dra. Luzineide Dourado Carvalho 

 

Contexto da entrevista 

Título da entrevista:  

Local: _________________________ Data: ___________ Duração ____________________ 

 

Características do entrevistado 
Nome dos entrevistados:  Quantidade: 

Idades respectivas: 

Sexo:      

Estado civil:  

Profissão/trabalho 

Escolaridade 

Religião 

Representatividade na comunidade 

 

Tópicos/Questões 

1ª SESSÃO 

FESTA DE SANTO REIS 

 Comentar a Festa de Reis realizada no dia 6 de janeiro de 2017... 
2ª SESSÃO 

CULTURA DA COMUNIDADE (retomada) 

Além da Festa de Reis... Quais outras tradições culturais estão presentes no modo de vida da 

comunidade de Coqueiros? (festividades/manifestações culturais, crenças e manifestações 

religiosas, rituais para nascimento, casamento e morte, costumes, atividades diárias para 

homens e mulheres, trabalho e fonte de renda, culinária, objetos comuns, monumentos e 

lugares especiais, linguagem, moradias, vestuário, história, etc.). 

 Como é?  

 Quem pratica?  

 Quando começou? 

 Como se aprende? 

 Quem ensina? 
Como vocês veem a cultura da comunidade de Coqueiros?  

 Quais os pontos fortes da cultura da comunidade?  

 E quais os pontos fracos da cultura da comunidade? 
AUTOATRIBUIÇÃO QUILOMBOLA 

Como é fazer parte de uma comunidade quilombola? 

 O que faz de Coqueiros uma comunidade quilombola? 

 Os moradores da comunidade se reconhecem quilombolas? 

 Como foi sendo construída essa identificação/afirmação/negação? 
O que diferencia Coqueiro de outras comunidades pertencentes à região quilombola de 

Mirangaba?  

De onde veio à história que Coqueiro é uma comunidade quilombola?  
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 Quem teve a ideia do reconhecimento quilombola de Coqueiros?  

 Como fizeram para conseguir a certificação?  

 Qual a participação da associação no reconhecimento quilombola da comunidade? 

 Qual foi a reação dos moradores de Coqueiro com o reconhecimento quilombola da 
comunidade? E qual a reação das pessoas de fora da comunidade?  

 O que mudou em Coqueiro depois do reconhecimento quilombola?  

Quem foram os primeiros moradores?  

 De onde eles vieram? 

 O que levou a escolha desse local para moradia? 

 Como viviam e sobreviviam?  

 Qual a ligação de parentesco das famílias atuais e os primeiros moradores dessas 
terras? 

 Existe algum documento de compra ou doação dessas terras pelos primeiros 
moradores? 

Como andas o processo de demarcação e titulação das terras quilombola de Coqueiros?  

 O que a comunidade pensa sobre a titulação das terras de forma coletiva em nome da 

associação? 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

GUIA DE ENTREVISTA COLETIVA Nº02 

Mestranda Jesiâne Lopes da Silva 

Orientadora Prof.ª Dra. Luzineide Dourado Carvalho 

 

Contexto da entrevista 

Título da entrevista: A ASSOCIAÇÃO (APPRC) 

Local:__________________________ Data: ___________ Duração ____________________ 

Características dos entrevistados 

Participantes:  Quantidade: 

Sexo:      Idade: 

Estado civil: Profissão/trabalho: Escolaridade: 

Religião: Representatividade na comunidade: 

 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO 

1. Como foi criada a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Coqueiro 

(APPRC)?  

Quando foi criada? 

Para que se criou uma associação na comunidade? (interesses/necessidades comuns) 

Quem foi o mentor de sua criação? 

 

FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO  

2. Como a APPRC funciona?  

Qual o papel da associação na comunidade? 

Quem são os associados? Quantos são? 

O que leva as pessoas a se associar? 

Como é a participação dos associados? 

Como ocorrem as reuniões da associação? 

Quais as dificuldades enfrentadas pela associação? 

 

PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELA APPRC 

3. Quais as ações desenvolvidas pela associação? (Mim falem sobre elas.).  

De quais projetos, programas, benefícios governamentais, a associação participa? Há quanto 

tempo participa?  

Quais as conquistas da APPRC ao longo de sua existência? 

 

APPRC E SUAS REDES DE ARTICULAÇÃO 

4. Como a associação tem se relacionado com a comunidade de Coqueiros? 

Como a associação se articula com a escola e vice-versa? Há programações específicas? 
Como a associação se articula com a igreja católica e vice-versa? Há programações 

específicas? 

Como a associação se articula com a igreja evangélica e vice-versa? Há programações 

específicas? 

Como a associação se articula com o terreiro de candomblé e vice-versa? Há programações 

específicas? 

5. Como a associação tem se relacionado com as comunidades em seu entorno? 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS DA APPRC RELACIONADAS COM A IDENTIDADE 

QUILOMBOLA DA COMUNIDADE 

6. Quais ações desenvolvidas pela associação estão voltadas para a construção e 

valorização da identidade quilombola da comunidade? 

7. Como estas práticas surgiram?  

8. Como estas práticas acontecem/aconteciam?  

Quem são os agentes do saber? (Qual o papel dos agentes mediadores no processo? Quais os 

conhecimentos acumulados e os valores defendidos pelos agentes do saber?) 

Quais os espaços físicos onde estas práticas acontecem? Quais os ambientes e as situações de 

aprendizagem? 

Quem participa dessas práticas educativas? Há uma obrigatoriedade? Quais os critérios para 

sua organização? (série, turma, idade).  

Quais os resultados esperados com cada ação? (objetivos e finalidades) 

Como é a organização do tempo de cada prática educativa? 

Qual a metodologia utilizada? De onde nasceu o método? E os conteúdos, de onde surgem? 

Há algum documento que orienta o processo? (Quais os princípios orientadores? Existe um 

currículo específico da ação?) 

Quais os resultados obtidos com essas práticas educativas produzidas pela associação? 
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APÊNDICE B - Indicadores de culturas utilizados na entrevista coletiva nº 01, 2ª sessão 

com moradores da comunidade quilombola de Coqueiros 

 

 

Indicadores Quais as tradições 

culturais? 

Como é? Quem 

participa? 

Quando 

começou? 

Como se 

aprende? 

Quem 

ensina? 

Festividades/manifestações culturais       

Crenças e manifestações religiosas       

Rituais (nascimento, casamento e morte)       

Atividades diárias (homens e mulheres)       

Costumes       

Trabalho e fonte de renda        

Culinária       

Lugares, monumentos e objetos comuns       

Linguagem       

Moradias       

Vestuário       

História       

OUTROS        

Fonte: SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 

 

 

APÊNDICE C - Roteiro de observação 

 

 

TÍTULO: 

LUGAR/EVENTO: DATA: HORÁRIO: 

Desenrolar  

cronológico  

 

Esquema  

dos lugares  

O que você fez O que ouviu  

 

O que chocou  

ou lhe agradou 

Análise  

provisória 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: BEAUD, Stéphane; WEBER, Florence. Guia para Pesquisa de Campo: Produzir e analisar dados etnográficos. Petrópolis, RJ: 2007. 

Adaptado por SILVA, Jesiâne Lopes. 2017. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Certidão de autoreconhecimento da comunidade de Coqueiros 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO C – Carta de Autoreconhecimento da Comunidade de Coqueiros 
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ANEXO D – Ata de Assembleia de constituição da Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Coqueiro 
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