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1 INTRODUÇÃO  

 

O Encontro de Comunidades Quilombolas acontece desde 2013, sendo este o seu 

segundo ano de execução A atividade ocorre sempre no dia 20 de novembro, data que marca a 

morte de Zumbi dos Palmares, sendo nomeado o “Dia da Consciência Negra”. Tem como 

objetivo reunir grupos de diferentes territorialidades, proporcionando um intercâmbio de 

experiências de sobrevivência socioeconômica e, também, o resgate histórico e cultural destes 

grupos.   

  As comunidades investigadas no encontro de 2014 são formadas por descendentes de 

escravos negros, vindos em sua maioria da região de Soledade, Pelotas, Estrela Velha, Campo 

Comprido e Jacuizinho. São as famílias Silva, Miranda, Pinto e Fernandes, que compartilham 

uma memória histórica, vinculadas ao passado escravista.  

 O objetivo da pesquisa era promover um momento de resgate cultural, a partir das 

contribuições dos grupos das comunidades mencionadas acerca das heranças dos 

antepassados ainda vivas em tempos atuais, como forma de resistência da cultura negra. Os 

grupos foram formados aleatoriamente, com representatividades de todas as idades: crianças, 

adolescentes, adultos, idosos. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação.  

 Nesse sentido, este estudo focaliza em uma reflexão acerca da iniciativa das crianças 

quilombolas no referido encontro, que surpreenderam com uma atividade de pintura de suas 

experiências nas comunidades, ação não prevista pelos pesquisadores.   
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 O que chama a atenção no resultado dessa manifestação artística infantil é justamente 

o fato das pinturas não apresentarem vestígios específicos de resgate da cultura 

afrodescendente. 

O discurso que as crianças reproduzem mostra cultura no imaginário delas enquanto 

sujeitos étnico-culturais pertencentes a uma comunidade quilombola, porque é um sujeito 

como qualquer outro, que está na busca da construção do seu conhecimento. Nas palavras de 

Hall ( 2006, p. 344), “ o mundo real não está fora do discurso, não está fora da significação 

[...] cada significado é um ato de produção”. 

        As produções ou discursos das crianças são transformados constantemente da forma 

como são representados ou interpelados pelos sistemas culturais. De acordo com Ianni (2013, 

p.94), essas mudanças se dão pela “globalização que tende a desenraizar as coisas, as gentes e 

as idéias [sic]. Sem prejuízos de suas origens, marcas de nascimento, determinações 

primordiais, adquirem algo de descolado, genérico, indiferente”. 

 

Figuras e Tabelas 

Figura 1. Painel com as pinturas das crianças  

 
Fonte: pesquisadoras 

 

 

2 METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada para aplicação da dinâmica de resgate cultural foi a 

investigação-ação, que apesar de exigir a sistematização concreta e o rigor dos procedimentos 

científicos vai além, pois contempla a vida prática, as situações do cotidiano do público 

pesquisado são levadas em consideração (SOUZA, 2002). 

O contato prévio com as comunidades pesquisadas, a fim de mapear as necessidades 

de pesquisa, foi um passo importante para a realização da investigação, já que a uma das 

pesquisadoras, Cinara Dorneles, atuou em diversos projetos anteriores com as mesmas e foi a 

organizadora do evento.  



 

0 elemento desencadeador do processo de reflexão-ação foi a divisão dos participantes 

do evento em grupos formados aleatoriamente, por meio da distribuição individual de cartões 

com cores diferenciadas no início da atividade, a fim de formar grupos diversos, com 

representações de comunidades distintas. A partir dessa reformulação, os mediadores de cada 

grupo seguiram um roteiro de perguntas relacionadas aos costumes repetidos dos 

antepassados: crenças, lendas, gastronomia, brincadeiras, formas de curar doenças, formas de 

criar os filhos, artes, artesanatos, organização para o trabalho.  

O roteiro serviu apenas para direcionar a conversa, mas cada mediador permitiu que o 

grupo falasse livremente sobre os assuntos considerados mais pertinentes.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

As crianças praticamente não se manifestaram oralmente dentro dos grupos de 

trabalho, mas se destacaram no momento de socializar os aspectos discutidos. Por iniciativa 

própria, formaram um grupo unicamente de crianças, manifestando seus pensamentos por 

meio da arte. 

As tintas que seriam utilizadas para cartazes de socialização das conclusões dos 

grupos, desenharam experiências, casas, paisagens diversas, por meio dos dedinhos dos 

adultos do futuro, que surpreendentemente recolheram os cartões de cores, distribuídos no 

início da atividade com o objetivo de separar os grupos, e criaram quadros de suas vidas nas 

comunidades Quilombolas.  

As pinturas materializam a percepção da criança quilombola em relação as suas 

experiências infantis, trazendo figuras normalmente escolhidas pelo sujeito criança quando o 

tema é livre: natureza, corações, letrinhas, figuras geométricas. O que chama a atenção nessa 

ação das crianças é justamente o fato de silenciarem suas vozes no momento em que foram 

convidadas a compartilhar suas raízes, optando pelas pinturas como forma de expandir seus 

pensamentos.  

O curioso é que nenhuma figura, de alguma forma, retrata o tema solicitado pelos 

mediadores, resgate das raízes, aspecto que faz repensar acerca da afirmação das comunidades 

como Quilombolas, já que estamos falando das novas gerações que passariam aspectos da 

cultura negra para as próximas. A questão central desse ponto é que a dinâmica foi aplicada 

em um evento específico da Semana da Consciência Negra e as crianças, mesmo incitadas a 

buscar aspectos das contribuições de seus antepassados para a formação enquanto sujeito, não 

encontraram essas raízes culturais na memória discursiva já que são interpeladas pelo discurso 



 

da escola, que acaba por apagar a diversidade cultural do seu currículo, reafirmando padrões 

estabelecidos pelas sociedades hegemônicas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As comunidades quilombolas são espaços constituídos por descendentes de escravos 

negros e, para caracterizar-se como tal, é levado em conta a historicidade de sujeitos, 

identidade étnica e territorialidade. De acordo com Doria (1985), a construção da identidade 

quilombola na atualidade se dá pelo resgate de fragmentos históricos, pela luta dos seus 

direitos e pela luta por reconhecimento desses direitos. Porém, as crianças quilombolas, 

atravessadas pelo discurso escolar, que não menciona a sua cultura, acabam engolidas pela 

globalização cujo objetivo é justamente unificar a visão de mundo, apagar as particularidades 

dos grupos sociais, aspecto perigoso para o processo de sustentabilidade cultural, já que 

estamos falando do adulto do futuro, daquele que responderá pela continuidade de um étnico-

cultural.  
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