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RESUMO 

 

A diversidade cultural da comunidade de Matinha dos Pretos, distrito de Feira de Santana, 

Bahia revela a identidade social e histórica do seu povo, esses aspectos precisam ser 

evidenciados para que sejam vistos como fontes de saberes. A presente pesquisa busca 

contribuir com a Escola Rosa Maria Esperidião Leite na realização de ações afirmativas 

voltados para a valorização dos estudantes enquanto sujeitos quilombolas, com o 

reconhecimento revelando os conhecimentos relacionados às riquezas culturais e as práticas 

cotidianas que faziam e fazem parte da sua história e tradição, consequentemente possibilitar 

que esses saberes sejam percebidos como instrumentos imprescindíveis para a construção do 

conhecimento escolar e da identidade local. Para isso, utilizo como instrumento de analise o 

conteúdo do didático de Língua Portuguesa do 6° ano, estabeleço um diálogo sobre as 

relações de semelhanças e distanciamentos com a cultura da localidade. Os critérios 

metodológicos usados para o desenvolvimento desse estudo é de cunho bibliográfico e 

documental.  

Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola. Identidade. Livro didático. Matinha dos 

Pretos.  
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RESUMEN 

 

La diversidad cultural del distrito Matinha dos Pretos de Feira de Santana, Bahía revela la 

identidad social e histórica de su gente.Estos aspectos deben destacarse para ser vistos como 

producción del conocimiento por la comunidad así como fuentes de conocimiento para 

estudios académico. Esta investigación busca contribuir a la Escuela Rosa Maria Esperidião 

Leite en la realización de acciones afirmativas dirigidas al reconocimiento de los estudiantes 

como sujetos de quilombo, revelando el conocimiento relacionado con las riquezas culturales, 

las prácticas cotidianas que fueron y son parte de su historia y tradición, lo que en 

consecuencia permitió que este conocimiento sea percibido como instrumento indispensable 

para la construcción del conocimiento escolar y la identidad local. Para esto, utilizo como 

instrumento de análisis el contenido de la didáctica de la lengua portuguesa de 6to grado y 

establezco un diálogo sobre las relaciones de similitudes y distancias con la cultura de la 

localidad. Los criterios metodológicos utilizados para el desarrollo de este estudio son 

bibliográficos y documentales. 

Palabras-clave: Educación Escolar Quilombola. Identidad Libro de texto. Matinha dos 

Pretos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola por ser uma instituição marcada pela pluralidade de culturas se constitui um 

espaço propício para tensões e conflitos. Por esse motivo, a escola é convidada a abrir as 

portas para compreender e refletir essa diversidade, a valorizar as diferenças presentes nos 

sujeitos sociais que levam para o ambiente acadêmico suas marcas culturais.  

Por sua função social a escola deve possuir relação intima com os valores, saberes e 

práticas cotidianas dos estudantes, ser transmissora, acolhedora e produtora de culturas, 

inclusive a linguística, fugindo das práticas monoculturais, sendo, dessa forma, ambiente de 

reflexões sobre as diferentes culturas da comunidade na qual a escola está inserida. 

Ao saber que a diversidade cultural de uma população revela a identidade social e 

histórica de um povo, esses aspectos precisam ser evidenciados para que sejam vistos como 

fonte de saberes e um aliado fundamental na construção de uma cultura do respeito, da 

convivência harmoniosa. 

Partindo do viés da diversidade cultural da comunidade de Matinha dos Pretos como 

produtora de conhecimento, o presente estudo busca contribuir para a escola buscando 

problematizar o acesso a conhecimentos relacionados as riquezas culturais existentes na 

comunidade, revelar as práticas cotidianas que faziam e fazem parte da história e cultura da 

localidade, consequentemente possibilitar que esses saberes sejam percebidos como 

instrumentos imprescindíveis para a construção do conhecimento escolar e da identidade 

local. 

Com base nesse objetivo, evidenciar a fala local, enquanto meio de interação e 

organização social, evitando atitudes preconceituosas a respeito da maneira espontânea de 

falar de cada sujeito e também à continuidade do silenciamento social dessas vozes. E revelar 

nossa história cultura e tradição para que esses conhecimentos sejam essências no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos.   

Com isso, a primeira justificativa que motiva essa pesquisa é o fato da comunidade de 

Matinha dos Pretos, localizada no município de Feira de Santana, certificada há poucos anos 

como comunidade quilombola apresentar em sua história e cultura uma pluralidade de saberes 

que sendo efetivadas na grade curricular da escola contemplará diversas áreas do 

conhecimento, garantindo aos estudantes um ambiente escolar voltado para sua realidade 
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valorizando seus costumes e tradições, contribuindo diretamente na busca pela identidade 

quilombola, no sentimento de honra por toda trajetória de lutas e resistências do povo negro. 

Além disso, por causa da minha inquietação diante do preconceito linguístico 

existente, me fazendo perceber a necessidade e a importância de estudar e valorizar os falares 

da comunidade. 

 Junto às justificativas apresentadas anteriormente, minha escolha pela comunidade em 

que resido e pela Escola Rosa Maria Esperidião Leite é movida pelo anseio de se criar um 

sentimento de pertencimento, e quem sabe, através dessa pesquisa, despertar o sentimento 

enquanto sujeitos quilombolas nos moradores da localidade. Assim, sabendo que a nossa fala 

faz parte da nossa identidade cultural, sua valorização contribuirá na conservação dos nossos 

costumes e na afirmação de nossa identidade quilombola. 

Para isso, utilizo como instrumento de análise o livro didático, utilizado o primeiro 

capítulo da primeira unidade do caderno de leitura e produção que trata das diferentes culturas 

e identidades de um povo e a investigação das possibilidades de usos da língua presente na 

primeira e segunda unidade do primeiro capítulo do caderno de estudos de língua e linguagem 

do livro didático de Língua Portuguesa - Singular e Plural: Leitura, produção e estudos de 

linguagem do 6° ano do ensino fundamental II, de autoria de Laura de Figueiredo, Marisa 

Balthasar e Shirley Goulart, publicado pela editora Moderna no ano de 2005, segunda edição 

aprovada pelos avaliadores do PNLD de 2017. Será realizada a análise das abordagens a 

respeito de cultura e identidade presentes no livro didático estabelecendo um diálogo sobre as 

relações de semelhanças e distanciamentos com a cultura da comunidade. 

Neste sentido, esse estudo visa contribuir para o reconhecimento da produção natural e 

cultural da comunidade que podem ser utilizados como material didático como estratégia para 

a garantia de uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.   

Esse conhecimento a respeito das riquezas naturais e culturais existentes na 

comunidade contribuirá para as lideranças locais que buscam nos moradores o 

reconhecimento enquanto sujeitos quilombolas e a resgatar os costumes apagados ao longo 

dos tempos na/pela escola, a partir do conhecimento ressignificado. 

Ainda no campo educacional, esta pesquisa possibilitará a instituição acadêmica uma 

visão da cultura como fonte de saberes, desse modo, o seu papel não será norteado em 

preservar uma tradição monocultural, baseado no costume de homogeneizar e padronizar, a 

escola será local autônomo e que valoriza a diferença. 

   Na perspectiva linguística, a escola não será espaço de “correções” na fala do aluno, 

mas baseado no ensino crítico reflexivo da língua, mostrando aos estudantes as distinções 
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entre as variantes, as relações que norteiam o privilégio de uma cultura sobre a outra, 

compreender as circunstâncias de uso para cada variante.  

Outro benefício esperado é que o estudante, ao se identificar com o conteúdo, terá uma 

melhor participação nas discussões, pois ele terá domínio sobre o assunto, já que sua cultura 

será debatida e relacionadas com outras, desconstruindo os preconceitos existentes. 

 Além disso, esses conhecimentos propiciarão a comunidade uma emancipação a 

respeito de sua cultura, história e linguística, despertar nos moradores o reconhecimento 

enquanto sujeitos quilombolas, capazes de pensar criticamente a respeito de sua realidade, 

compreender as questões ligadas a sua raiz histórica, seus costumes, tradições, crenças, falares 

e a necessidade de conservação e valorização de sua identidade 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada no livro didático de Língua 

Portuguesa, utilizado pelo 6° ano do Ensino Fundamental II da Escola Rosa Maria Esperidião 

Leite, localizada no distrito de Matinha, Feira de Santana, Bahia. Os critérios metodológicos 

usados para o desenvolvimento da pesquisa foi o cunho bibliográfico uma vez que me baseei 

em estudos já publicados e documental, pois uso o livro didático como fonte dessa pesquisa 

qualitativa 

A escolha por essa escola decorrente ao período em que estagiei na instituição e notei 

a realização de ações afirmativas voltados para o reconhecimento dos estudantes enquanto 

sujeitos quilombolas. Por isso, resolvi contribuir com a equipe escolar apresentando 

conhecimentos de nossos saberes, memória e tradição presentes em nossa história. Para que 

eles possam usar com um caminho para garantir nos estudantes aprendizagens significativas. 

O livro didático escolhido é de Língua Portuguesa - Singular e Plural: Leitura, 

produção e estudos de linguagem do 6° ano, seus autores são Laura de Figueiredo, Marisa 

Balthasar e Shirley Goulart. Foi publicado pela editora Moderna no ano de 2005 em sua 

segunda edição. A opção por esse livro foi pelo fato dele ser usado em um ano de ensino que 

representa um divisor de águas para os alunos, pois estão passando por um processo de 

transição pessoal com a passagem da infância para a adolescência e educacional com as 

mudanças em sua rotina escolar e também por ser momento de formação de sua identidade. 

Uma vez que o estudo almeja aproximar esses estudantes da sua identificação enquanto 

sujeito quilombolas. 

Figura 1- Capa do livro didático 

 



15 
 

Fonte: Programa Nacional do Livro e do Material Didático 2017. 

 

A curiosidade me permitiu, mesmo antes da realização dessa pesquisa, buscar por 

meio de diálogos informais informações a respeito do passado da comunidade, por muitas 

vezes minha parava minha mão para colher informações, além disso, o Coletivo Resistência 

Quilombola despertou mais ainda esse meu interesse ao ter um contato de forma mais clara 

sobre nossa origem. Inicialmente pretendia estudar nosso léxico, mas no decorrer do processo 

de escrita recebi da minha orientadora essa proposta de análise, e aceitei por me identificar 

com a temática.  

Diante disso, ao objetivar expor os conhecimentos sobre nossa história, cultura e 

tradição recorri aos estudos acadêmicos realizados sobre a Matinha e as informações 

adquiridas ao longo dos tempos por meio de conversas informais com pessoas mais velhas ao 

qual sabia que eram possuidoras desses conhecimentos. 
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1 O QUILOMBO DE MATINHA DOS PRETOS 

 

A Matinha dos Pretos faz parte do município de Feira de Santana- Ba, sua distância é 

de aproximadamente de quatorze quilômetros do centro da cidade. Localizada na zona rural, a 

comunidade no ano de 2008 foi emancipada, tornando-se o oitavo distrito desse município, 

sendo composto por dezesseis pequenas comunidades que são: Alto do Canuto, Olhos 

D`Água das Moças, Moita da Onça, Vila Menilha (Salgada), Baixão, Tupy, Santa Quitéria, 

Tanquinho, Genipapo II, Candeal II, Alto do Tanque, Capoeira do Rosário, Alecrim Miúdo, 

Jacu e Candeia Grossa, mais sua sede que permaneceu com o mesmo nome.  

 

Figura 2- Mapa do Distrito de Matinha 

 

Fonte: Base cartográfica banco de dados IBGE, 2010. 

 

A comunidade Matinha dos Pretos carrega em seu nome sua identidade histórica. 

Durante muito tempo os moradores apenas pronunciavam o nome Matinha, silenciando o 

complemento dos Pretos como um meio dos fugir dos preconceitos presentes na sociedade. 

Após esclarecimento sobre o motivo pelo qual a comunidade possuía esse nome essa 

realidade foi modificada, agora a designação Matinha dos Pretos é sinônimo de nossa luta e 

resistência. 

O motivo dessa denominação ficou mais evidente após pesquisas feitas na 

comunidade. Como parte desses estudos trago o trabalho de uma moradora da comunidade 
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que fez da sua inquietação sua trajetória acadêmica, ela em seu trabalho mostra por meio de 

relatos dos mais velhos que, em sua origem, o nome Matinha dos Pretos é composto por duas 

versões, numa narrativa aborda a questão da fuga, resistência, característica geográfica 

propícia para seu esconderijo de negros foragidos. 

 

Na memória dos moradores da região, acerca da Fazenda Candeal, emergem 

narrativas sobre aspectos de resistência ao sistema escravista como colocar 

cobras dentro das botas, sob as camas, colchões e cobertas de seus senhores; 

ou fugindo e escondendo-se numa área de mata cerrada e pequena, a 

matinha, daí a provável origem do nome Matinha dos Pretos. Assim foi 

formado um quilombo na localidade, denominado à época de “matinha dos 

pretos” por estar localizado em uma área de mata densa, porém pequena. 

Desse modo, segundo a tradição oral da região, a formação da comunidade 

de Matinha dos Pretos remonta ao período da escravidão e à sua resistência. 

(SOUZA, 2016, p. 69) 

 

E em outra versão também parte dos relatos orais dos moradores antigos, pautada na 

questão racial, na qual Souza (2016) em sua pesquisa, ainda ao buscar saciar seu anseio sobre 

o motivo da nomeação Matinha dos Pretos, ao perguntar a sua avó e a um senhor morador 

bastante conhecido na comunidade recebia a resposta de que o nome era assim pelo fato de 

aqui só ter pretos. 

 

[...]sem nunca refletir sobre o que diziam a Sr. Daria (minha avó) e o Sr. 

Lourenço, afirmavam que o nome “certo” da Matinha era Matinha dos 

Pretos, e quando eu questionava o porquê do nome recebia da minha avó a 

simples resposta: “é Matinha dos Pretos porque aqui só tem preto”. 

(SOUZA, 2016, p. 19). 

 

Nesse sentido, saber a origem do nome da comunidade que nasci e vivo aumenta ainda 

mais o orgulho de ser pertencente a esse local, diante disso, percebo a necessidade de mostrar 

que cada aspecto nosso deve ser conhecido e valorizado, principalmente por nós moradores, 

para que não deixemos nossa história ser esquecida para, consequentemente, despertar em nós 

o anseio por autonomia e protagonismo negro.    

Escrever a história da Matinha sem usar a palavra luta, é uma missão impossível, pois 

desde seus primórdios até os dias atuais esse distrito se fez resistente diante das classes 

dominantes. Isso revela que de certa maneira temos conhecimentos a respeito de nossos 

deveres e direitos contribuindo de forma positiva para nossa emancipação.  

Desta forma, evidencio os conhecimentos presentes em nossa memória local que 

revelam a trajetória histórica da nossa comunidade. Isso para que esses relatos sejam um 
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alicerce na busca por nossa valorização histórica, cultural, social e na nossa ressignificação 

enquanto sujeitos quilombolas. 

 Apresento nossa origem com base no estudo de Souza 2016 que revela por meios de 

relatos orais dos moradores mais velhos informações a respeito dessa questão. Na sua 

pesquisa ela menciona que os primeiros moradores daqui foram trabalhadores escravizados 

fugidos da fazenda Candeal vindos para essa região de mata pequena e fechada, e aqui 

fizeram local de morada, sobrevivência e resistência. Tornando a Matinha uma comunidade 

remanescente de quilombo.  

 

Segundo relato dos moradores mais velhos da região de Matinha, 

escravizados/as da Fazenda Candeal fugiram e formaram um quilombo nas 

proximidades desta, numa mata densa e fechada, porém pequena, daí o nome 

de Matinha. Demonstrando assim a possibilidade de existência de um 

quilombo na região nos tempos do cativeiro. (SOUZA, 2016, p. 51). 

 

 

Ainda revelando nossas lutas, mostro outra resistência dos moradores acontecida no 

confronto pela terra ocorrido na localidade de Candeal, hoje também reconhecida como 

quilombo, povoado do distrito de Matinha. Segundo Souza (2016) essa comunidade era 

povoada por uma pequena quantidade de famílias, que garantiam seus sustentos a partir do 

que cultivavam na terra. Em meados de 1976 chega a essa localidade um senhor Zeca 

Portugal alegando ser dono das terras, com o objetivo de vendê-las para as famílias que ali 

moravam, que não possuíam condições financeiras para comprar, então o mesmo com o 

auxílio do sobrinho tentou retirar essas famílias por meio da justiça. 

 

Sobre o conflito que envolveu cento e vinte famílias de posseiros das terras 

da Dionísio Fazenda Candeal, o senhor afirma que inicialmente o senhor 

Zeca Portugal, ao chegar às terras informando ser o seu proprietário, realizou 

algumas reuniões com as famílias que ali residiam com o intuito de lhes 

vender as terras. No entanto estas não possuíam recursos, pois sobreviviam 

do cultivo da terra e não possuíam qualquer quantidade guardada que lhes 

possibilitasse a compra. Assim, ao perceber a impossibilidade de vender as 

terras, Zeca Portugal decidiu passar a resolução da questão para o seu 

sobrinho, alguém mais jovem, que por sua vez decidiu buscar uma solução 

para a questão, judicialmente. (SOUZA, 2016, p. 102) 

 

Afirmando que aquelas pessoas tinham invadido sua propriedade o senhor Zeca 

Portugal contou com a ajuda da polícia para tentar retirar as pessoas. No momento da 

tentativa alguns moradores resistiram, e em confronto com a polícia um morador morreu 
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atingido por um tiro na cabeça. Tal morador tornou-se um símbolo de resistência na história 

da comunidade e tendo na localidade uma escola municipal registrada com seu nome.  

 

Joaquim Pereira se tornaria a partir um dos maiores símbolos da luta pela 

terra na região. No contexto da sua morte os/as moradores/as da comunidade 

já estavam organizados/as junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais (que 

havia deixado de ser um sindicato patronal, fora “tomado” pelos 

trabalhadores, conforme enfatizam alguns dos interlocutores deste trabalho) 

e o M.O.C. (Movimento de Organização Comunitária) a fim de lutarem pela 

propriedade definitiva das terras. (SOUZA, 2016, p. 103, grifo do autor). 

 

A parceria com essas organizações sociais possibilitou para a Matinha e Candeal uma 

articulação e mobilização na busca por seus direitos, sendo fator fundamental na conquista 

pelas terras e favorecendo para ambas uma melhor organização política que lhe foi favorável 

não apenas no momento desse conflito.  

Em toda sua trajetória os conhecimentos adquiridos por meio dos movimentos sociais 

fizeram os moradores da Matinha lutarem e resistirem, a comunidade possuía o anseio de 

garantir sua emancipação e por muitos anos batalhou arduamente para se elevar a categoria de 

distrito no município de Feira de Santana. Conforme relato de Souza (2016, p. 16) “Muitos/as 

moradores/as da Matinha enfatizam que o processo de criação do distrito foi complexo e 

demorado. Este momento foi marcado pela participação ativa das associações das 

comunidades que compõe o distrito”.  

 Após a conquista veio a problemática na escolha do nome do distrito, pois as diversas 

propostas feitas pelo poder público, não satisfez os moradores, pelo fato das nomeações não 

possuírem nenhuma relação com a história da comunidade. Preservar o nome Matinha era 

uma maneira de reafirmar nossa identidade histórica. 

 

O que significa dizer que o processo de escolha do nome do distrito contou 

com a participação das associações das comunidades que comporiam o novo 

distrito apenas porque estas lutaram para que esta acontecesse. Ao que 

parece não foi feita nenhuma convocação oficial por parte do poder público 

municipal para que as associações fossem participar da votação. A luta pela 

manutenção do nome de Matinha se deu principalmente por ser este nome 

Matinha dos Pretos, um nome carregado de significado para a comunidade. 

(SOUZA, 2016, p. 29) 

 

No meio dessas trajetórias de conquistas a Matinha perseverou e conseguiu, junto ao 

poder público, a construção de mais uma escola para a comunidade, já que na Escola 

Municipal Anízio Pereira Bernardes quando foi fundada ofertava apenas o ensino 

Fundamental I, tempos depois passou a ofertar o Fundamental I e II. Após esse período os 
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alunos eram obrigados a dar continuidade a seus estudos em escolas do centro da cidade, 

passando por inúmeras dificuldades. 

Depois de muito esforço, a comunidade, conseguiu a construção da Escola Municipal 

Rosa Maria Esperidião Leite, inaugurada em 2007, ficando responsável por ofertar o ensino 

fundamental, e a Escola Municipal Anízio Pereira Bernardes foi reconstruída e inaugurada no 

ano de 2017 passando a ofertar apenas a Educação Infantil para crianças de 3 a 5 anos. 

Mesmo diante dessa conquista os moradores carregam a insatisfação, pois mesmo sendo 

resistentes não conseguiram registrar a escola com o nome de uma personalidade que 

representasse a sua identidade educacional. Dessa vez o poder público empurrou “goela 

abaixo” o nome de uma senhora até então desconhecida pela comunidade, como enfatiza a 

autora a seguir. 

[...]Mas não podemos deixar de relatar o fato de que a reivindicação da 

comunidade era no sentido de que a escola recebesse o nome de D. 

Pulquéria, só que a comunidade levou uma “rasteira” do poder público 

municipal que suprimiu essa reivindicação e nomeou a escola com o nome 

da mãe de uma deputada. (LIMA, 2015, p. 44, grifo do autor). 

 

Após sua emancipação a Matinha buscou junto ao poder público o acesso aos mesmos 

direitos que os outros distritos da cidade possuíam, e solicitou inicialmente a construção do 

asfalto na estrada que liga o distrito ao centro da cidade. Mediante muitos pedidos foi iniciada 

a obra, porém no meio da construção houve algumas interrupções, e [...] “a população do 

distrito, principalmente membros das comunidades de Matinha dos Pretos e Moita da Onça 

fecharam a estrada de acesso ao distrito reivindicando a conclusão das obras de pavimentação 

da mesma”. (SOUZA, 2016, p. 36) 

Dentre as conquistas alcançadas pela comunidade a certificação como remanescente 

de quilombo pela Fundação Palmares em 2014 foi um marco em sua história. A Matinha 

desde o seu princípio era um quilombo, mas os moradores não sabiam, essa informação foi 

ganhando força a partir do momento que pesquisas foram feitas sobre sua origem. 

 A professora e enfermeira Maria Ângela Nascimento representa um divisor de águas 

nesse reconhecimento, pois a partir dela, no ano de 1997 foi realizado o primeiro trabalho 

acadêmico sobre a Matinha, nele ela evidenciou a prática de cura e o cotidiano da 

comunidade. Esse estudo despertou o ser quilombola nos moradores, mesmo antes da 

certificação. Assim como essa professora outros estudiosos que pesquisavam sobre a 

comunidade, estimularam as lideranças locais a buscarem por esse reconhecimento. 

O Grupo Quixabeira da Matinha representa outro subsídio na busca pela certificação, 

além de possuir papel essencial na luta por nossa resistência indenitária. O grupo de Samba de 
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Roda representa um grande símbolo da nossa expressão cultural, suas canções revelam o dia a 

dia do homem do campo. Por meio de suas letras de canções a Matinha é conhecida a nível 

internacional. Além de preservar nosso costume cultural a “Quixabeira da Matinha dos Pretos 

é acentuada na comunidade por ter sido a pioneira na busca pela certificação da Matinha 

como comunidade quilombola pela Fundação Palmares [...]”. (LIMA, 2015, p. 37).  

Ainda no intuito de revelar a importância da Quixabeira para a comunidade, temos a 

fala de Galdino, atual cantor e compositor, mostrando seu anseio por despertar nos moradores 

o sentimento de pertença, ao evidenciar em seus shows nossa comunidade como remanescente 

de quilombo, mesmo sem possuir a certificação.  

 

[...] agora, nossos direitos foram oficializados. Até mesmo a questão das 

cotas pra vocês que estudam. Em relação à visão das pessoas, eu não sei 

bem, mas aqui na Quixabeira, sempre deixamos claro em nossos shows que 

somos de uma comunidade quilombola, da Matinha dos Pretos. O engraçado 

em tudo isso é que antes do reconhecimento pela Fundação Palmares, o 

Estado já tinha documentos que reconheciam a Matinha como Quilombo. 

(Galdino Oliveira, Informação verbal). (LIMA, 2015, p.32) 

 

Os incentivos recebidos despertaram o interesse das lideranças da comunidade e em 

membros das associações na busca pela certificação. A articulação ficou por conta de 

Galdino, atual líder da Quixabeira da Matinha, que ficou responsável por adquirir 

informações junto a Fundação Palmares, a Associação Cultural Coleirinho da Bahia(ACCB) 

composta basicamente pelos mesmos integrantes do Grupo de Samba de Roda, a Associação 

Comunitária da Matinha (ACOMA) e a Delegacia Sindical.   

Após essa organização a Fundação Palmares realizou a assembleia para a comunidade 

se alto reconhecer como quilombola. Houve nesse dia a tentativa de certificação da 

comunidade de Candeal, por causa da nossa conjunta trajetória de luta, mas a Fundação 

alegou que cada comunidade deve buscar seu reconhecimento, a comunidade foi certificada 

no ano de 2017 e merece destaque por realizar com frequência ações afirmativas.  

Outras exigências conquistadas pela comunidade, foram a reforma do mercado 

municipal, a construção da praça esportiva, ambulância, posto e viatura da polícia militar e 

postos dos correios e todas essas lutas revelam os direitos conquistados pelos moradores 

juntamente com algumas lideranças locais, associações comunitária e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (STR).    

Todas essas demonstrações de lutas revelam que a história da Matinha é composta 

desde o seu primórdio por resistência e busca pela autonomia, tendo seus moradores e 
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lideranças local como protagonistas nessas conquistas. Por outro lado, a certificação implica 

na comunidade a garantia de direitos sociais, e o dever de investir em ações afirmativas. 

Nesse sentido, é necessário melhorar a articulação e buscar nos moradores reconhecimento e 

valorização de sua riqueza cultural. Para isso, é fundamental adentrar os espaços sociais, 

principalmente no âmbito educacional, esta discussão não deve se restringir apenas ao cenário 

da escola pública, mas deve ser um processo dialógico com as escolas particulares que estão 

sendo implantadas na comunidade. 

Mesmo sabendo que a legislação nos assegura o direito a ter nossas especificidades 

respeitadas pelo sistema educacional, essa realidade ainda não faz parte do nosso contexto 

escolar. A Matinha é uma comunidade que em sua história e cultura tem a capacidade de 

contemplar diversas áreas do conhecimento. Trago como exemplo a Quixabeira da Matinha 

que mesmo possuindo tanta representatividade na comunidade e fora dela, sua história e 

composições artísticas poderiam fazer parte dos documentos que regem as escolas de nossa 

comunidade seu uso como fonte de aprendizado é escasso no contexto educacional, pois não 

contamos com as letras das canções do grupo sendo trabalhadas em classe de aula. 

Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais assegurarem que as instituições de 

ensino devem “ [...]garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos conhecimentos 

tradicionais e das suas formas de produção de modo a contribuir para o seu reconhecimento, 

valorização e continuidade” (BRASIL, 2012, p. 3), e também mesmo a inclusão estando 

garantida em documentos que regem a educação, que asseguram a “[...]inserção da realidade 

quilombola em todo o material didático e de apoio pedagógico produzido em articulação com 

a comunidade, sistemas de ensino e instituições de Educação Superior” (BRASIL, 2012, p. 6), 

percebemos que não contamos com esses conhecimentos sendo trabalhados de maneira 

efetiva em nossas escolas, de modo particular, na escola a qual é o foco dessa investigação.  

É relevante mencionar que a falta dessas informações - conhecimentos sobre a 

comunidade - causam prejuízos para a comunidade, como o fato ocorrido com a Quixabeira, 

uma vez que sua valorização era basicamente por parte das pessoas de fora da comunidade. 

Prova disso, foi que o Mestre Coleirinho quase se vai sem tocar na sede da Matinha, tocando 

apenas uma vez em um evento promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) em 

comemoração ao dia do trabalhador (essa informação foi colhida em uma conversa informal 

com Galdino). E com um bom espaço de tempo o grupo tocou na sede pela segunda vez, já 

sem ele, que foi na inauguração da Escola Rosa Maria no ano de 2007. Na atualidade essa 

desvalorização não possui tanta força, pois o Bloco da Quixabeira da Matinha ao sair na 

Micareta da cidade leva grande parte de seus moradores para sambar na avenida.     
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Isso demostra que apesar do caráter reivindicatório nos moradores e lideranças da 

comunidade, a Matinha ainda possui muitas demandas, pois a nossa batalha por direitos 

sociais é uma constância dentro da identidade quilombola, almejamos a construção de uma 

policlínica, de projetos sociais, construção de uma escola do estado para que aconteça a 

inclusão do ensino médio, uma escola que valorize seus costumes e faça deles fontes de 

saberes para os alunos e principalmente de moradores que honrem toda essa trajetória de lutas 

e faça dela um motivo para resistir diante das pressões externas. 
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2 EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

 

Quando se fala em comunidades tradicionais, a transmissão dos saberes, costumes e 

tradição para as futuras gerações é o meio encontrado para preservar sua identidade e cultura, 

além de ser uma maneira de resistir às pressões externas. É essa lógica que fomenta o anseio 

das lideranças quilombolas ao buscar exercer seu papel transformador na comunidade lutando 

para manter vivas suas origens.  

Durante muitos anos nossa história foi negligenciada, o silenciamento das vozes 

negras não permitiu que nossas lutas pela resistência fizessem parte da história e isso não foi 

diferente no contexto escolar, nossos saberes não eram tidos como fonte de conhecimento. 

Porém essa omissão não nos impediu de fazer da nossa oralidade nossa melhor ferramenta de 

transmissão de conhecimentos, e sabiamente perpetuamos nossos saberes passando de geração 

em geração nossa verdadeira história.  

Se, por muitos anos, a história das populações quilombolas foi omitida, 

inclusive, suas lutas passadas e presentes pela garantia e permanência da 

vida em seus territórios, a preservação e cuidados com o meio ambiente, 

esses elementos precisam fazer parte do currículo escolar e do cotidiano da 

escola, da educação quilombola estimulando nos jovens, crianças, adultos 

um sentimento de pertencimento e orgulho de sua história e de seus 

antepassados? (SILVA, 2011, p. 6) 

 

Atualmente contamos com alguns avanços no campo educacional, a Lei 10639/2003 

representa para nós um marco nessa luta, pois ela torna obrigatório o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica. Devemos fazer desse documento nosso aliado, 

através dele garantir a transmissão de nossos saberes como parte constitutiva de uma política 

educacional, que possibilite a realização de práticas efetivas nas escolas que fortaleçam a 

educação escolar quilombola. 

Além disso, temos as diretrizes documento que rege a educação escolar quilombola 

que nos garante o “[...]direito dos estudantes, dos profissionais da educação e da comunidade 

de se apropriarem dos conhecimentos tradicionais e das formas de produção das comunidades 

quilombolas, de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade”. 

(BRASIL, 2013, p. 3). 

Diante do exposto, afirmo que devemos ver na educação escolar quilombola um 

caminho capaz de difundir para nossos jovens e crianças nossa cultura e identidade. Através 

de construção do currículo contextualizado com nossa realidade, que abordem elementos 
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como nossa cultura, tradição, saberes, história, relação com a terra e crenças.  E também 

produção material didático diferenciado e capacitação de toda equipe escolar principalmente 

os professores. Dessa forma: 

 

Discutir uma concepção de conhecimento para quilombolas significa pensar 

em uma formação curricular onde o saber instituído e o saber vivido estejam 

contemplados, provocando uma ruptura em um fazer pedagógico em que o 

currículo é visto enquanto grade, hierarquicamente organizado com conteúdo 

que perpetuam o poder [...] (BRASIL, 2006, p. 152) 

 

Outro aspecto essencial é o cuidado para que essa prática não se torne uma mera 

atividade burocrática tendo como único objetivo o cumprimento de leis. Então, devemos 

garantir que os elemento mencionados anteriormente sejam abordados de maneira concreta, 

para isso, é fundamental que a comunidade adentre o ambiente escolar e participe da 

elaboração e efetivação da própria educação. Para não acontecer o que afirma Silva: 

 

Não basta uma tentativa de transmissão caricaturada e nem uma 

interpretação desconectada da realidade. É preciso perceber como essas 

comunidades se entendem se afirmam, se reconhecem e querem ser vistas. É 

preciso o envolvimento das mesmas como agentes de suas histórias, 

buscando fazer desse processo um momento de aprendizagem coletiva. 

(SILVA, 2011, p. 6) 

 

Neste sentido, as comunidades quilombolas almejam uma educação que valorize sua 

cultura e identidade, no qual seus saberes tradicionais e história sejam abordados em sala de 

aula, despertando nos alunos uma identificação com o que está sendo estudado, tornando o 

processo de ensino/ aprendizagem mais atraente, logo, levando o mesmo a participar com 

mais frequência dos diálogos proposto. O educador e a equipe escolar devem levar em 

consideração que: 

 

[...] Diante de uma população escolar educacional multirracial, como a 

brasileira, mostram-se imprescindíveis novas práticas didático-pedagógicas 

que re-signifiquem os conteúdos curriculares e as atividades de sala de aula, 

por meio de recursos diferenciados de ensino, como os presentes nas 

comunidades quilombolas e quase sempre não apropriados por educadores e 

educadoras como alternativas didático-pedagógicas. (BRASIL, 2007, p. 

35). 

 

Diante disso, assim como a comunidade do Mangal a Matinha carece das relações 

presentes nas porteiras abordados por Oliveira ao realizar seu estudo nessa comunidade 

quilombola, nós precisamos de uma equipe escolar que ao adentrar nossa cancela educacional 
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saiba distinguir os limites entre os aspectos presentes em nossos saberes culturais que podem 

ser explorados e os valores que não se efetivam no ambiente escolar.  

 

“Da porteira para dentro”, é interpretado como aqueles saberes partilhados 

historicamente pela comunidade que remetem a uma ancestralidade, que 

dizem respeito aos segredos, crenças, modos de sobrevivência, de lazer, a 

relação com a terra, seus mitos e ritos, etc. É o legado cultural construído nas 

relações cotidianas dos sujeitos e que não são, necessariamente, dependentes 

dos saberes valorizados pela sociedade envolvente. “Da porteira para fora”, 

diz respeito às negociações operadas por estes indivíduos na luta pela 

sobrevivência individual e coletiva. Nesse sentido, aprender a ler, escrever e 

lutar por escola, bem como a manutenção dos segredos da comunidade, 

comunicados em rituais que não se efetivam na escola, são valores 

importantes para a sobrevivência deste e de suas tradições. (OLIVEIRA, 

2006, p.125, grifo do autor). 

 

 

Por isso, trago a necessidade repensar a produção e uso do material didático, no qual 

os conteúdos podem ou dever ser modificados e ou relacionados com os saberes da nossa 

comunidade, prevalecendo nele a valorização da cultura por nós construída, possibilitando aos 

alunos o conhecimento de suas origens, despertando a valorização e afirmação como 

remanescentes e, por conseguinte a sua emancipação enquanto sujeitos históricos, sem perder 

de vista o exigido por lei como base curricular comum, pois, se o conhecimento dos saberes 

da comunidade fortalece a identidade, o saber externo amplia as possibilidades de relação 

com o mundo. 
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3 O LIVRO DIDATICO DA ESCOLA ROSA MARIA ESPIRIDIÃO E A 

IDENTIDADE LOCAL 

 

E almejando esse propósito relaciono as semelhanças presentes entre o conteúdo do 

livro didático do sexto ano de Língua Portuguesa usado na Escola Rosa Maria Esperidião 

Leite, que por meio de suas abordagens apresenta o ensino da produção de textos orais e 

escritos, dos conhecimentos linguísticos e ensino da leitura por meio de textos literários 

diversificados com o perfil identitário da comunidade de Matinha dos Pretos, sua cultura, 

história e tradições. Evidenciado nossos costumes, crenças, saberes, história e cultura, como 

conhecimentos a serem explorados pela equipe escolar. 

Para isso, uso a Unidade II do livro didático que retrata sobre um povo de diversas 

cores, nele temos uma abordagem sobre as diferenças culturais, a mistura de etnias no Brasil e 

o respeito a essa diversidade. O livro didático inicia a unidade apresentando as diversidades 

de cores de pele brasileira, por meio de parte da obra Polvo da artística carioca Adriana 

Varejão com objetivo de fazer os alunos a pensarem a respeito de sua origem. 

 

Figura 3- Obra Polvo da artística Adriana Varejão 

 

Fonte:http://lounge.obviousmag.org/o_atirador_de_palavras/2014/10/adriana-varejao-e-

aexpectativa.html. 

 

A partir dessa introdução o professor pode debater sobre o preconceito racial, usando 

como ponto de partida o fato da população durante muito tempo ter excluído o verdadeiro 

nome da comunidade, usando de forma preconceituosa apenas o nome Matinha, ao invés de 

Matinha dos Pretos. O educador após apresentar esse relato, pode abordar a luta pela 
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liberdade dos povos negros presente na origem da nossa comunidade, explorando a trajetória 

dos trabalhadores escravizados desde os cativeiros na Fazenda Candeal até se refugiarem 

aqui, bem como as suas estratégias para resistir aos maus-tratos que sofriam, como por 

exemplo, [...] colocavam a cobra na bota do patrão e colocava a coral, a jararaca debaixo da 

cama das madames, debaixo do lençol, da cama das madames. (SOUZA, 2016, p. 67) 

demostrando resistência e insatisfação diante das condições que viviam. Criando nos 

estudantes uma valorização e orgulho por nossos ancestrais. 

  Na página seguinte temos o capítulo I dessa unidade com o tema: “Culturas e 

identidades: Por que e em que somos diferentes?” que começa com uma sugestão de 

observação de uma cena contendo desenho feito por índios do posto Diauarum, Parque do 

Xingu, Mato Grosso. Com o intuito de fazer o aluno refletir sobre a educação passada dos 

pais para os filhos, pois esta é fruto de uma representação cultura e histórica. 

 

Figura 4- Cena da animação Kamenã 

 

Fonte: Livro didático. 

 

Nas questões sugeridas pelo livro, sobre esse desenho, aborda a crença indígena da 

prática da cura pela natureza, fenômeno também presente na Matinha que por sinal foi 

objetivo de estudo da primeira pesquisa realizada na comunidade [...] “O primeiro trabalho 

acadêmico sobre a Matinha foi produzido pela enfermeira e prof.ª.  Maria Ângela 

Nascimento. Trabalho que aproxima-se muito da perspectiva etnográfica, a tese de mestrado 

da prof.ª. Maria Ângela estudou as práticas de cura da comunidade, além de enfocar aspectos 
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de seu cotidiano.” (SENTO SÉ, 2009, p. 10). Demostrando que a comunidade possui também 

a mesma crença indígena podendo ser alvo de estudo. Prova disso, é o fato dos nossos 

moradores ainda usam as plantas medicinais com o objetivo de curar, prevenir ou tratar 

doenças, seja por meio de inalação, aplicação local, banhos ou chás. 

Na página seguinte, tem uma história em quadrinhos falando sobre as imposições e 

conflitos ocasionados pela chegada dos portugueses ao Brasil e a resistência indígena diante 

dos acontecimentos, fato que pode novamente ser remetido a nossa origem e também a luta 

pelas terras presente na comunidade de Candeal, movimento significante na história da 

Matinha que pode e deve ser abordado no contexto da lua por existir que passa pela 

permanência na terra ancestral. 

 

Figura 5- História em quadrinhos 

 

Fonte: Livro didático  

 

A abordagem desse assunto segue com um texto sobre a colonização portuguesa 

apresentando a utilização da mão de obra escrava e a fase de escambo. Dando ênfase para os 

professores continuarem falando sobre a escravidão ao saber que a Matinha e a comunidade 

Candeal são reconhecidas “enquanto territórios marcados pela experiência escrava, 

nomeadamente a Matinha dos Pretos enquanto reduto de resistência e a Fazenda Candeal 

enquanto território de escravidão” (SOUZA, 2011, p. 63), a relação dos moradores do 

Candeal com o dono das terras, e futuramente o conflito pela posse dessas terras, muito bem 

relatada por Souza. 
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Ele mandava cada um fazer sua roça. E aí... Cada um fez sua roça 

pagava...de primeiro, (...) pagava dia de trabalho, e daí por diante 

ninguém não pagou mais nada, ficamos todo mundo morando aqui. 

Ficou todo mundo morando aqui através dele, que ele mandava fazer a 

roça, ‘no lugar que você quiser fazer sua roça vá fazer’, e a gente 

fazia. Cada um faz sua roça, foi assim. Então, ele morreu e a gente 

ficou. Depois há muitos anos apareceu um homem ai, que veio 

cobrando isso. (SOUZA, 2011, p. 98, grifo do autor). 

 

A próxima abordagem do livro é sobre as comunidades quilombolas e sua luta para 

preservar seus costumes e tradições. Aqui se pode dialogar com os estudantes sobre a 

importância da transmissão de conhecimentos de geração em geração, levá-lo a se inquietar a 

respeito de possíveis meios e atitudes capazes de manter essa preservação e principalmente a 

criação do sentimento de pertença. 

Para isso, o livro traz uma reportagem sobre o I Quilombinho- Encontro Nacional de 

Crianças e Adolescentes Quilombolas, falando sobre as políticas públicas voltados para as 

comunidades remanescentes de quilombo, almejando mostrar a necessidade de se manter 

lutando para garantir a manutenção dos seus direitos. Sendo um rico alicerce para o professor 

buscar despertar no aluno o seu papel diante das necessidades da comunidade. Neste contexto, 

além da abordagem histórica da comunidade, evidenciar a transmissão cultural evidenciada 

nos textos orais da comunidade bem como na produção escrita tais como atas de reuniões da 

associação antes, durante e depois do processo de reconhecimento, as letras das músicas da 

Quixabeira da Matinha entre outros que perão ser descobertos na curiosidade por conhecer 

mais profundamente a comunidade. 

No último texto dessa unidade temos um fragmento do ensaio No tempo e no espaço: 

brincadeiras das crianças A´uwe- Xavante, da autora Angela Nunes, mostrando as vivências 

das crianças de uma comunidade indígena, na qual, elas mesmo desenvolvem suas tarefas 

domésticas, fazem de forma lúdica tornando o trabalho prazeroso e todo esse processo é tido 

como essencial da formação desses sujeitos. 

Essa realidade não se distancia da nossa, principalmente dos moradores mais velhos 

que ao ouvi-los falar do seu passado escutamos a dureza de realizar tarefas difíceis, que parte 

da lida na roça aos afazeres domésticos, praticados desde cedo, mas mesmo assim, tinham 

nesses momentos o prazer pelo que faziam, sendo visto para eles uma contribuição em sua 

educação. E em toda prosa com uma pessoa mais velha nunca falta sua fala sobre o 

sentimento de saudade daquele tempo. 

Assim João Lima Fonseca, ao ser interpelado sobre alguma história 

antiga da Matinha, resume não só sua experiência de vida, mais uma 
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característica marcante nos moradores mais velhos.  Apesar de ter tido 

uma vida de sofrimento, como muitos relatam, é a partir do esforço 

diário que encontraram sua forma de sobrevivência e é com muito 

orgulho que descrevem os frutos adquiridos ao longo de suas vidas. 

Este é o mais importante símbolo do que representa o “viver” dos 

entrevistados, que ao relatar as suas lembranças, impõem a memória 

do trabalho um aspecto vicinal na elaboração da identidade e do seu 

caráter, transformando-o em uma referência para a construção de sua 

memória como indivíduo e como morador da comunidade. (SENTO 

SÉ, 2009, P. 32, grifo do autor). 

 

Ao adentrar o capítulo II com o tema: Para conhecer mais de nosso patrimônio 

cultural, com a proposta de fazer os alunos a pensar se a sociedade brasileira valoriza sua 

diversidade cultural, para isso o livro inicia o capítulo trazendo a imagem das bonecas Karajá 

e um pequeno texto falando sobre o povo indígena Karajá informando que eles têm 

conseguido manter viva sua tradição cultura e identidade.   

Na página seguinte, o primeiro texto possui o título: Boneca Karajá: patrimônio 

imaterial do Brasil, nele a obra apresenta mais informações sobre o povo Karajá e menciona 

que mesmo diante das pressões externas eles vêm conseguindo preservar seus costumes, e 

refere-se a produção dessa boneca de cerâmica como o principal exemplo dessa preservação. 

O texto também comenta que seu reconhecimento como patrimônio imaterial do Brasil 

possibilita a transmissão das técnicas de produção da boneca para as futuras gerações 

contribuindo com o conservação desse costume, além de ser fonte de renda. 
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Figura 6- Boneca Karajá 

 

Fonte: Livro didático. 

 

Em relação ao artesanato como fonte de renda, a Matinha contava com a produção 

artesanal de esteira, cestos, abanador e vassouras, que eram feitos para o próprio uso e para o 

sustendo da família. Na atualidade essas produções artesanais diminuíram, mas temos muitas 

famílias que tiram seu sustento com a venda no centro da cidade de produtos agrícolas 

oriundos da própria comunidade. Como exemplo trago a esteira produzida por uma moradora 

da comunidade D. Amália. 
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Figura 7 Esteira produzida pela moradora D. Amália 

 

 Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 

No nosso passado tivemos o prazer de possuir na comunidade as bonecas feitas por 

uma senhora chamada Dona Emília, segundo relatos dos mais velhos ela fazia por que gostava 

de brincar com as bonecas, algumas eram até vendidas, mas muitos moradores daqui ficavam 

apenas com o desejo de adquirir, pois a prioridade do dinheiro era a alimentação. Esse 

costume infelizmente não foi passado adiante, hoje, os mais novos desconhecem a encantada 

casa cheia de bonecas que existia em nossa praça.  

Adiante, o livro apresenta o Jongo uma dança que envolve o ritmo, versos e crença 

africana, o texto informa que com o passar dos anos essa tradição foi desaparecendo, pelo fato 

de após o fim da escravidão muitos negros tiveram que morar em outras localidades, durante 

alguns anos foi mantido, mas mediante a morte desses jongueiros e pelo fato das crianças não 

participarem essa tradição estava ficando escassa, porém através do músico Darcy Monteiro 

essa dança passou a ser ensinada para crianças levando o jongo para os palcos teatrais do 

Brasil e do exterior. 

Figura 8- Jongo 
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Fonte: Livro didático 

   

Aqui contamos com o samba de roda da Quixabeira da Matinha, nosso maior símbolo 

cultural, em suas canções estão representados nossos costumes e tradição. Mas temos também 

outros festejos que envolvem a dança e a música, como as quadrilhas juninas que alegram 

nosso São João, os reisados a queima da lapinha e de judas, esses não eram mais presentes, 

porém recentemente ouve por parte de alguns religiosos da igreja Católica o resgate da 

lapinha realizado na praça central do distrito. 

Temos também a festa do nosso padroeiro São Roque que acontece no mês de Agosto 

que no passado tinha pessoas da comunidade se reuniam com antecedência para organizar 

todo festejo. Alguns dias antes da festa dois moradores saiam pela comunidade para passear 

com o padroeiro, uma carregava a imagem e outra a sombrinha aberta, eles pediam esmola 

para São Roque, ao qual as pessoas contribuíam com galinhas, feijão e dinheiro, doações que 

no dia da festa era usadas para fazer o leilão 

 Na véspera da festa no sábado os moradores se dividiam em dois grupos, um iniciava 

os festejos na Moita da onça na casa do morador chamado Paulo bode e saiam ao encontro do 

outro que saia da Matinha casa da moradora Nó. Ao se encontrarem se destinavam para a 

praça. 

No trajeto, a animação era garantida pela banda solicitada a prefeitura que tocavam 

violão, pandeiro e sanfona. As pessoas viam cantando e dançado as músicas da época até 

chegarem a praça da Matinha, ao chegar aqui circulavam a praça dando continuidade aos 

festejos, após, se destinavam para suas casas para descansar já que no dia seguinte, as 03:00 h 
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da manhã se levantavam pois, as 04:00 h já tinha que estarem prontos para realização da 

lavagem da praça festejavam até umas 06:00h, tempo suficiente para retornarem as suas 

moradias e se prepararem para a Missa que acontecia as 11:00h, dia que se realizava os 

batizados da comunidade. 

No cortejo as mulheres e crianças estavam fantasiadas em sua maioria de baianas e 

outras de porta bandeira, os homens se disfarçavam da população se fantasiando de caretas, as 

roupas das mulheres eram composta por uma camisola e saias feitas de lençol de cama, na 

cabeça carregavam o torço no pescoço colares feitos com caroço de feijão verde e mamona. 

Passados alguns anos a festa do padroeiro passou a acontecer em três dias de festa, ao 

qual a prefeitura disponibilizava as bandas que tocavam durante as noites de sexta, sábado e 

domingo. Na manhã domingo ocorria a Missa, porém os religiosos ao passar alguns anos 

ficaram insatisfeitos, pois, segundo lideranças da igreja, a festa estava atrapalhando a 

celebração religiosa, por causa do choque de horário no sábado à noite e por causa da sujeira 

que encontravam na praça no domingo. Hoje a celebração acontece em nove dias, há sete anos 

foi resgatado a pratica do leilão após a Missa. A festa com as bandas que ocorria em conjunto 

com a celebração religiosa foi transferida para o mês de janeiro, marcando a comemoração da 

emancipação da Matinha.     

Chegando ao texto dois, cujo título é As cores de uma nação, aborda a existência do 

preconceito numa sociedade que se diz plural e miscigenada. O texto continua mostrando a 

Associação Grupo Cultural do Jongo da Serrinha que busca mudar essa realidade de 

preconceitos mostrando para seus moradores as raízes negras.  

Esse desejo também é notado nas lideranças local da comunidade que igualmente 

buscam resgatar nos moradores o seu reconhecimento em quanto sujeitos quilombolas e que 

conta com duas associações comunitárias, as quais podem ser apresentadas aos alunos como 

espaços que eles devem participar para fortalecer a comunidade. 

O Texto segue apresentando o costume do povo Jongo de os mais velhos contarem 

histórias para os mais novos, tradição que também era presente no distrito, os moradores mais 

antigos tinham o costume de se reunir em uma casa e contar causos e estórias do passado, mas 

hoje esse costume não é tão comum por parte dos moradores. 

Nesse mesmo texto temos a construção dos brinquedos feitos pelas próprias crianças 

da Serrinha, costume presente também nos moradores mais velhos, que por não terem 

condições econômicas para comprar brinquedos, permitiam que a criatividade reinasse na 

produção dos brinquedos feitos com matérias disponíveis na comunidade. As bonecas eram 

feitas com maniva, capim e no tempo do milho a espiga quando ainda estava verde também 
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virava uma boneca. Os animais eram feitos com alimentos como o maxixe e a manga, que nas 

mãos das crianças viravam uma fazenda de bois, o fruto do mature se transformava em 

cavalo. Outra brincadeira que também era muito presente, era a brincadeira de casinhas, em 

que as casas pequenas eram feitas com barro e pequenos cacos (pedaços de telhas e blocos), o 

cercado era construído com gravetos, se a casinha fosse maior, o material utilizado para a sua 

construção eram as pindobas, e palhas, a louça casa era feita com sobras dos utensílios de 

porcelana que se quebravam e os pais descartavam. E assim conseguiam saciar sua vontade de 

brincar. 

Outro alvo desse estudo é apresentar a diversidade linguística presente na comunidade, 

para que o modo de falar dos nossos moradores não sejam motivos de desvalorização dos 

nossos estudantes, mas que sejam fontes de aprendizado. Para isso, vamos usar a Unidade I 

presente no caderno de estudos de língua e linguagem. 

Para isso, vamos ter como base o Capítulo II da Unidade I presente no caderno de 

estudos de língua e linguagem que aborda a língua como um conjunto de variedades, em sua 

introdução o livro traz três textos, o primeiro é um anúncio de vendas retirado de um jornal no 

ano de 1821, o segundo um anúncio publicitário de 1935 e o último um poema galego-

português datado de 1928 para evidenciar as mudanças ocorridas na língua.  

Figura 9- Anúncio de venda 1821 

 

                           Fonte: Livro didático. 
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Figura 10 - Anúncio publicitário 1935 e poema galego-português datado de 1928 

 

Fonte: Livro didático. 

 

A partir dessas informações o professor pode apresentar para os estudantes os motivos 

pelos quais se deu esses falares presentes na comunidade, citando como exemplo as mudanças 

no modo de falar ocorridos ao longo dos anos, expondo o fato da língua apresentar vestígios 

do português arcaico, influências de outras línguas como as italianas, europeias, espanhol e o 

francês, transformações das palavras ao longo do tempo e também mudanças feitas para 

facilitar o ato da fala.  Como continuidade dessa abordagem o livro traz um pequeno texto 

falando das mudanças na língua no tempo, reforçando as informações apresentadas nessas 

sugestões. 

Mais à frente o livro apresenta duas tirinhas com situações orais de comunicação, no 

primeiro dialogo se tem duas pessoas paulistanas um estranhando o sotaques do outro e no 

segundo retrata um menino da cidade que foi visitar a tia na zona rural e no momento do 

almoço ocorre uma situação desagradável, causado pela palavra fartura, onde um pronunciou 

no sentido de abundância e o outro entendeu com o sentido de falta, revelando a ocorrência do 

rotacismo que é a troca do r pelo l. Isso, para mostrar a existência formas de diferentes de 

pronuncia de uma mesma palavra numa mesma língua, fenômeno conhecido como variação 

linguística.  
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Figura 11- Tira do Urbanoíde 

 

Fonte: Livro didático. 

 

Figura 12- Tira Mutum 

 

Fonte: Livro didático. 

 

 Após a realização de perguntas sobre o diálogo presente nas tirinhas, temos uma 

abordagem sobre o preconceito linguístico, ao qual a sociedade possui o pensamento que 

existe o modo falar “certo” e “errado”, ao qual a maneira de falar das classes dominantes 

possui todo prestígio, e ao se deparar com sujeitos que falam de maneira espontânea sem fazer 

o uso dessa variante, tem sua fala como alvo de preconceito e discriminação. Atitudes que na 

maioria dos casos, são tidas como normais por causa do desconhecimento dos estudos 

sociolinguísticos provocando a desvalorização dos seus falares.  
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O conteúdo segue com o cordel Aí! Se sesse do cordelista Zé da Luz com a maneira de 

falar presente no nordeste para mostrar as diferenças presentes no modo de construir as frases 

a depender da localidade do falante e a presença de regras em cada forma de organização. Em 

seguida traz mais um texto informando que todas as variedades linguísticas possuem regras, 

alegando ser um equívoco acreditar que apenas as variantes de maior prestígios possuem 

regras. Na página seguinte, o livro reforça essa informação mostrando expressões típicas dos 

gaúchos. 

A partir desse assunto o professor pode apresentar para o aluno a diversidade  e 

racismo linguístico presente da localidade e realizar pesquisas a respeito dos nossos falares, 

trago aqui alguns exemplos: o uso da palavra “sapitaca” ou “sarapitaca” ao invés de “rã”; 

“fonte” para se referir a “cisterna” ou “poço”;  “bicuteiro” usado quando a pessoa 

“bisbilhoteira”, solo referindo ao sol, ventar no sentido de jogar algum objeto, “butar” para 

colocar, “oliar” para aliás, “môe” e “pôe” para mãe e pai, “poirco” para porco, “moricego” 

para morcego, “abeia” para abelha, “bassora” para vassoura. 

A diante o livro apresenta em outro texto o elo existente entre a língua e a identidade, 

revelando que o jeito de falar de cada sujeito lhe dá uma identidade, e revela as semelhanças 

do grupo que vive e diferença em relação aos outros, tornando essa particularidade elemento 

de sua cultura, fala que apesar de toda nossa língua possuir apenas o nome de portuguesa, ela 

apresentas diversas variedades, além disso, expõe que para a ciência que estudam a língua não 

existe variedade maior ou pior, todas possuem a mesma importância e a mesma serventia de 

proporcionar a comunicação e interação entre indivíduos.   

A obra didática segue essa abordagem usando a ludicidade das tiras e mostra a 

situação de comunicação de um sujeito em uma ocasião formal fazendo uso de uma 

linguagem não formal, causando estranhamento nas demais pessoas. Depois, traz mais dois 

textos para exibir as circunstâncias de uso da língua, ao qual a depender do lugar e ou situação 

o falante deve optar por uma dessas maneiras de fala e escrita. E faz orientações a respeito da 

escolha da língua condizente com a situação de comunicação tendo esse fator como aliado no 

alcance de seu objetivo.     
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Figura 13- Tira do Tapejara 

 

Fonte: Livro didático. 

 

Quanto a essas abordagens, o professor ao se apossar dessas informações deve 

propiciar diálogos de conscientização evidenciando para os alunos conhecimentos a respeito 

da diversidade linguística, para que eles percebam que não existe maneira errada de falar e 

que o fato de uma variante ter se consagrado como de maior prestígio não significa que as 

outras formas estão equivocadas para que eles reconheçam a riqueza cultural existente no 

repertório lexical da localidade, contribuindo para a sua valorização.Além de propiciar a 

comunidade um empoderamento de sua cultura, história e língua. 

 Além disso, o educador ao perceber que o aluno se pronuncia usando a regra não 

padrão cabe a ele levar em consideração os saberes que os alunos possuem e estão desejando 

expressar, ao qual seu papel não será norteado em “correções” na fala do aluno, mas baseado 

no ensino crítico reflexivo da língua, mostrando aos estudantes as distinções entre as 

variantes, as relações que norteiam o privilégio de uma sobre a outra, compreender as 

circunstâncias de uso para cada variante. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo objetivou colaborar com a Escola Municipal Rosa Maria Esperidião 

Leite, localizada na Matinha, distrito de Feira de Santana/ Ba em suas ações afirmativas 

voltadas para o reconhecimento dos estudantes em quanto sujeitos quilombolas. Para isso, 

revelei as práticas cotidianas que fazem e faziam parte de nossa história e cultura, almejando 

que esses saberes sejam instrumentos indispensáveis na realização das ações pedagógicas e na 

identidade do aluno. 

Para isso, inicialmente evidenciei nossa história, mostrando a identidade histórica 

presente no nome da localidade, nossa origem, a fuga e resistência dos escravizados da 

fazenda Candeal, a luta pela terra, a emancipação a distrito e a busca pelos direitos e a 

permanência do nome Matinhaapós a conquista dessa categoria, a reforma da primeira escola 

e a construção de outra que atendesse o ensino fundamental e a busca pela certificação dada 

pela Fundação Palmares.  

Segui a pesquisa apresentando nosso anseio por uma educação voltada para os saberes 

quilombolas sendo expressos na instituição escolar uma ferramenta de apoio na busca pela 

preservação do nosso costume, tradição e memória. Além disso, a necessidade de lutar para 

garantir as leis que regem essa educação.  

E partindo dessas necessidades relacionei os conteúdos do livro didáticos de Língua 

Portuguesa do 6° ano com operfil identitário da Matinha, sua cultura, história e tradições. 

Evidenciado nossos costumes, crenças, saberes, história e cultura, como conhecimentos a 

serem explorados pela equipe escolarvisando garantir aos nossos estudantes um ambiente 

escolar voltado para a nossa realidade. 

E ademais, ao ter ciência que a fala local faz parte da identidade cultural, mostrei a 

necessidade de se valorizar os falares locais do aluno fazendo deles fontes exploratória, 

despertando no estudante a criticidade sobre as diversas possibilidade de uso da língua e pen a 

relação que norteia privilegio de uma língua sobrepor sobre a outra. 

Portanto, esse estudo buscou contribuir para a valorização da cultura e identidade 

comunidade Matinha dos Pretos, certificada a pouco tempo pela Fundação Palmares e que 

busca a afirmação de sua história por meio da Educação Escolar Quilombola. 
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