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RESUMO 

Nesta tese foi tratada a problemática da educação de jovens e adultos como força 

catalisadora de processos de desenvolvimento local e de bem-estar com a comunidade 

quilombola rural Angelim 1 localizada na região norte do Estado do Espírito Santo, Brasil. 

Assim, se buscou compreender o papel da educação de jovens e adultos naquele contexto; 

construiu-se uma proposta de investigação adaptada à educação de jovens e adultos e ao 

desenvolvimento local; delineou-se uma radiografia da comunidade e se avaliou o potencial 

da pesquisa-ação como abordagem adequada àquela comunidade e facilitadora de processos 

de educação e de desenvolvimento. A abordagem metodológica centrada na pesquisa-ação se 

concretizou pela identificação coletiva dos problemas considerados prioritários por lideranças 

quilombolas; no planejamento coletivo implicando todos os participantes, utilizando técnicas 

de escuta sensível, observação participante e diário de itinerância. Aplicámos entrevistas 

semiestruturadas com quilombolas e seus parceiros; formulários às famílias quilombolas e 

questionários aos agentes externos. Os principais resultados foram: (i) moldagem e realização 

coletiva de quatro atividades educativas não formais, em círculos de diálogo, implicando os 

participantes em troca de saberes tradicionais sobre o cultivo da mandioca e manejo dos 

recursos naturais da comunidade numa perspectiva agroecológica; aprendizagens 

colaborativas sobre técnicas de preservação e armazenamento de recursos hídricos; recursos 

existentes na comunidade que propriciam o turismo quilombola de base comunitária para  

ampliação de renda das famílias quilombolas e fortalecimento de vínculos comunitários; (ii) 

concretização de radiogafia que desvelou a situação atual da comunidade Angelim 1, 

permeada por crises e conflitos endógenos por questões fundiárias; baixa escolaridade entre 

adultos e idosos; baixa qualificação profissional colocando-os em trabalhos informais de 

baixa remuneração; e, (iii) Programa Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local 

assente na pesquisa-ação moldado com a participação de lideranças quilombolas. A 

participação comunitária é um desafio a ser superado pela comunidade, sendo fundamental 

para estruturação de processos de desenvolvimento local, bem como a inclusão educacional 

de adultos e idosos quilombolas em processos educativos formais que contemplem desde a 

alfabetização à educação superior. Todavia, esse estudo demonstrou ser possível, por meio de 

abordagens centradas na pesquisa-ação, moldar processos educativos não formais que 

moveram lideranças quilombolas a assumirem um compromisso consigo próprias e com a 

comunidade, a partir de sua implicação na leitura do seu contexto e da percepção das 

oportunidades existentes na comunidade. Naquele contexto, a educação de jovens e adultos 

contribuiu para o desvelamento e tomada de consciência dos quilombolas de sua própria força 



 

 

e da capacidade de produzir, com as próprias mãos, as mudanças desejadas coletivamente que 

poderão conduzir ao desenvolvimento local e ao bem-estar comunitário. 

 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Desenvolvimento local. Comunidades 

quilombolas. Pesquisa-ação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This thesis is about youth and adult education as a catalyst force in the process of local 

development and welfare, in the context of the rural quilombola community Angelim 1 in the 

northern region of Espírito Santo, Brazil. Thus, it was sought to understand the role of youth 

and adult education in that context; a research proposal adapted to youth and adult education 

and to local development was built; an x-ray of the community was outlined and the potential 

of action research as an appropriate approach to that community and facilitator of education 

and development processes was evaluated. The methodological approach centered on action 

research was based on the collective identification of the problems considered as priority by 

quilombola leadership; in collective planning involving all participants, using sensitive 

listening techniques, participant observation and roaming journals. We applied semi-

structured interviews with people from the quilombola communities and their partners; forms 

to quilombola families and questionnaires to external agents. The main results were: (i) 

collective realization of four non-formal educational activities in dialogue circles, involving 

the participants in exchange for traditional knowledge about cassava cultivation and 

management of the community’s natural resources in an agroecological perspective; 

collaborative learning about techniques for the preservation and storage of water resources; 

community resources that enable quilombola tourism to increase the income of local families 

and strengthen community ties; (ii) a radiography that revealed the current situation of the 

Angelim 1 community, permeated by crises and endogenous conflicts over land issues; low 

schooling among adults and the elderly, low professional qualification, placing them in low 

paid informal jobs; and, (iii) Youth and Adult Education Program and Local Development 

based on action research modeled with the participation of quilombola leaders. Community 

participation is a challenge to be overcome by the community, being fundamental for the 

structuring of local development processes, as well as the inclusion of quilombola adults and 

elders in formal education processes, ranging from literacy to higher education. However, this 

study demonstrated that it was possible, through action-oriented approaches, to shape non-

formal educational processes that moved quilombola leaders to make a commitment to 

themselves and to the community, based on their involvement in reading their context and 

perception of opportunities in the community. In that context, the education of youth and 

adults has contributed to the unveiling and awareness of the quilombolas of their own strength 

and the capacity to produce, with their own hands, the desired changes that can lead to local 

development and community well-being. 

 



 

 

Keywords: Youth and adult education. Local development. Quilombola Communities. 

Action Research. 
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1. INTRODUÇÃO 

A articulação entre educação profissional, educação de jovens e adultos com processos 

de desenvolvimento local vem surgindo no cenário mundial atual como um dos elementos-

chave, na perspetiva de organismos internacionais tais como a Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), para redução de desigualdades sociais, conservação dos recursos naturais e 

desenvolvimento sustentável, por diversos fatores, entre os quais se destacam: possibilidade 

de melhoria nos níveis de escolaridade e letramento, ampliação de habilidades práticas, 

redução da pobreza, melhoria na convivência, proteção dos recursos naturais (ONU, 2015; 

UNESCO, 2015). Esses processos associados vêm-se tornando uma alternativa de inclusão 

social de comunidades rurais vulneráveis, possibilitando-lhes uma tomada de consciência dos 

seus desafios bem como dos recursos potenciais existentes na comunidade, permitindo a 

construção de saídas coletivas para transformação da situação de vulnerabilidade, e que 

fortalece a participação comunitária, estabelecendo bases de uma cidadania ativa e de 

desenvolvimento comunitário local (FREIRE, 1976, 1987; ROGERS, 1995; CANÁRIO, 

1999; OSÓRIO, 2005). 

No entanto, a educação de jovens e adultos nestes contextos tem sido desenvolvida, na 

maioria das vezes, por meio de processos educativos não formais e informais e de maneira 

pontual por uma diversidade de instituições, agentes e atividades, quais sejam: projetos de 

pesquisa e de extensão universitárias, atuação de órgãos públicos de diversas áreas (saúde, 

meio ambiente, agricultura, etc.), programas de desenvolvimento comunitário realizados por 

instituições privadas, formação política e desenvolvimento humano e sustentável, entre 

outros, desenvolvidos por organizações da sociedade civil (ROGERS, 1995; CANÁRIO, 

1999). Na maioria das vezes não há diálogo entre agentes externos, cada qual desenvolvendo 

suas atividades isoladamente numa mesma comunidade. E parece haver poucos estudos 

publicados que tratam sobre o tipo de envolvimento de comunidades vulneráveis nos 

processos educativos que lhes são destinados, como possibilidade de apoiar o 

desenvolvimento local. 

Assim, o desejo de realizar um estudo sobre o tema educação de jovens e adultos e 

desenvolvimento local em comunidades quilombolas rurais nasceu a partir de experiências 

profissionais relativas à oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito do Programa 
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Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)1, vinculado ao Ministério 

de Educação do governo brasileiro. Foi uma tentativa inicial de construir com comunidades 

quilombolas rurais a oferta de cursos de qualificação profissional alinhada com a demanda 

local. Dessa forma, foram realizadas aproximações com comunidades quilombolas rurais 

localizadas no município de São Mateus, região norte do Estado Espírito Santo, para oferta de 

cursos de qualificação profissional pelo Instituto Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Espírito Santo – Ifes Campus São Mateus. 

Nos anos de 2013 e 2014 foram ofertados por essa instituição dois cursos de 

qualificação profissional para trabalhadores na modalidade Formação Inicial e Continuada 

(PRONATEC/FIC), a saber: Soldador no Processo Mig/Mag e Eletricista Instalador Predial 

de Baixa Tensão, para 40 quilombolas de cinco comunidades. Destes, 14 estudantes 

trabalhadores foram certificados no curso Soldador no Processo Mig/Mag e 8 no curso de 

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão. A experiência na coordenação de implantação 

destes cursos levou à constatação da falta de conhecimento aprofundado, tanto institucional 

como pessoal e profissional, sobre estas comunidades. 

A aproximação com as comunidades quilombolas rurais proporcionou um contato com 

aquela realidade, marcada por privações diversas, tais como: falta de acesso ao emprego 

produtivo, moradias inadequadas, falta de água, etc.; além da falta de oportunidade de 

educação básica e de formação profissional para jovens, adultos e idosos quilombolas. 

Ressalta-se que estas comunidades tradicionais rurais têm sido caracterizadas pelo baixo nível 

de escolaridade. 

Diante desse quadro, nasceu o desejo pessoal e profissional de compreender aquele 

contexto e descobrir formas de intervenção coletiva capazes de produzir mudanças que 

trouxessem bem-estar e qualidade de vida às populações quilombolas rurais. Associado ao 

desejo pessoal e profissional da pesquisadora se encontrava ainda a responsabilidade 

institucional de possibilitar a expansão da oferta de educação tecnológica e formação 

profissional, propiciando maior acesso de jovens afrodescendentes quilombolas a esta 

modalidade de ensino, estabelecida no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- Raciais (BRASIL, 2013), e 

assumida como uma política pública de educação profissional específica pela Secretaria de 

                                                 

1 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal 

brasileiro, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a 

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país, buscando ampliar as oportunidades educacionais 

e de formação qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. 

Disponível em <http://portal.mec.gov.br/pronatec>. Acesso em outubro de 2017. 

http://portal.mec.gov.br/pronatec


21 

 

 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), que coordena, no âmbito do Ministério da 

Educação do Brasil (MEC), os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 

responsáveis pela concretização da política pública de formação profissional e tecnológica do 

povo brasileiro. 

Assim, o problema crucial desta investigação foi buscar respostas às questões: em que 

medida a educação de jovens e adultos pode, no contexto das comunidades quilombolas rurais 

brasileiras, ser uma força catalisadora e produtora de desenvolvimento local e bem-estar? 

Quais os fatores que contribuem para um maior impacto e quais fatores são inibidores? Uma 

das possíveis formas de encontrar respostas e estas perguntas gerou outro questionamento, 

qual seja: em que medida a investigação-ação é uma abordagem adequada ao contexto e 

facilitadora de processos de educação e de desenvolvimento local? 

Dessa maneira, o objetivo geral que norteou essa pesquisa foi o de compreender o 

papel da educação de jovens e adultos, identificando fatores de impacto que potencializam ou 

que inibem processos educativos articulados com o desenvolvimento local e o bem-estar, 

construídos coletivamente com uma comunidade quilombola rural da região norte do Estado 

do Espírito Santo, Brasil. 

Foram quatro os objetivos específicos, quais sejam: construir uma proposta de 

abordagem de investigação adaptada à educação de jovens e adultos articulada com processos 

de desenvolvimento local no contexto da comunidade quilombola rural participante do estudo; 

produzir uma radiografia da comunidade quilombola participante do estudo; avaliar impactos 

de processos educativos para jovens e adultos lá existentes; e, avaliar se a investigação-ação 

se constitui numa abordagem adequada ao contexto das comunidades quilombolas rurais 

brasileiras, e facilitadora da educação de jovens e adultos articulada com processos de 

desenvolvimento local. 

Uma das estratégias adotadas pelos pesquisadores para materializar esta investigação-

ação foi elaborar e submeter o Programa Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento 

Local ao Edital PROEXT nº 01/2016 Programa de Extensão Universitária MEC/SESu, do 

Ministério da Educação do Brasil, na linha temática “Educação”, no subtema “Educação de 

jovens e adultos”, aprovado em setembro de 2015 e cadastrado no Instituto Federal do 

Espírito Santo – Ifes Campus São Mateus, conforme declaração que consta no ANEXO A. 

Além disso, intencionou-se contribuir com indicação de ações educativas para implementação 

de uma política educacional de educação básica e de formação profissional específica para 

jovens e adultos de comunidades quilombolas rurais. 
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Cabe ressaltar que essa investigação foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) via Plataforma Brasil sob o número CAAE 60923916.9.0000.5072, 

conforme parecer consubstanciado de 3 de abril de 2017 (ANEXO B). 

Para concretização dos objetivos propostos, essa tese foi estruturada em seis partes, a 

saber: introdução; referencial teórico; comunidades quilombolas brasileiras; metodologia, 

resultados e discussões e considerações finais. Na introdução são apresentados o tema, os 

motivos dessa escolha, a justificativa, a problemática e os objetivos. No referencial teórico se 

apresenta uma revisão sobre o tema educação de jovens e adultos e desenvolvimento local 

(CANÁRIO, 1999; ROGERS, 1995; OSÓRIO, 2005; SILVESTRE, 2013), com foco na 

educação de jovens e adultos no contexto brasileiro (FREIRE, 1976, 1987; DI PIERRO, 2008, 

2010; GADOTTI, 2015) e das comunidades quilombolas no Brasil. A metodologia que 

norteou essa pesquisa foi estruturada em duas seções: a primeira tratou sobre a investigação-

ação ou pesquisa-ação (BARBIER, 2007; DIONNE, 2007; THIOLLENT, 2011); e a segunda 

seção apresentou os procedimentos metodológicos adotados no estudo. Logo em seguida se 

apresentam as discussões sobre os resultados obtidos, à luz do referencial definido. Por fim, se 

apresentam as considerações finais sobre esse estudo. 

 

 

  



23 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Desde a segunda metade do século XX a educação de jovens e adultos (EJA) tem-se 

afirmado como ferramenta-chave, em âmbito global e local, de preparação de pessoas e de 

sociedades para questionar e dar respostas a desafios sistêmicos que não podem ser 

compreendidos isoladamente, pois todos eles estão interconectados e são interdependentes, 

tecidos no emaranhado da vida no planeta, nomeadamente nas áreas dos recursos energéticos, 

meio ambiente e clima. No âmbito social, verifica-se que 15% da população mundial se 

encontra vulnerável à pobreza multidimensional, caracterizada por múltiplas carências e/ou 

restrições simultâneas, tais como: exposição à fome, às disparidades de rendimento, às 

profundas desigualdades sociais, às transformações socioeconômicas e ambientais cada vez 

mais aceleradas, às normas sociais discriminatórias, à corrupção e à insegurança social. Nesse 

cenário, milhões de pessoas no planeta não têm acesso à alimentação saudável, à educação, à 

saúde, ao trabalho decente e emprego produtivo e à moradia digna (CAPRA & LUISI, 2014; 

PNUD, 2015; CEPAL, 2016). 

 

2.1.1. Educação de jovens e adultos e as conferências internacionais da UNESCO 

A temática da educação de jovens e adultos ganhou relevo e importância, em âmbito 

internacional, no espaço das seis Conferências Internacionais de Educação de Adultos 

(CONFINTEAs) realizadas pela Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), a saber: Elsinore (1949), Montreal (1960), Tóquio (1972), Paris (1985), 

Hamburgo (1997) e Belém (2009). Estas conferências têm indicado as grandes diretrizes e 

políticas globais da educação de adultos, atribuindo-lhe diversos papéis de acordo com o 

contexto em que se insere (Quadro 1); entre os mais recorrentes estão a alfabetização de 

adultos, a formação profissional, a promoção de uma cultura da paz e cooperação 

internacional, a consolidação de valores democráticos fundamentais, expansão das 

oportunidades de aprendizagem para todas as faixas etárias, igualdade de direitos entre 

gêneros e, mais recentemente, o atendimento às demandas pelo desenvolvimento sustentável 

(IRELAND & SPEZIA, 2014), incluindo formação para a cidadania, participação e justiça 

social (DÍAZ, GUAJARDO & FIEGEHEN, 2016; LUCIO-VILLEGAS, 2015). 
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Quadro 1. Temas e diretrizes das CONFINTEAs realizadas pela UNESCO, de 1949 aos dias atuais. 

Ano Local Tema Papéis e atribuições da EJA 

1949 Elsinore 

(Dinamarca) 

Educação de 

adultos 

A educação de adultos foi concebida para satisfazer as 

necessidades culturais e aspirações dos adultos na perspectiva do 

bom cidadão. Não houve discussão sobre a alfabetização e a 

educação profissional. Entretanto, representou um grande passo 

na cooperação e na consulta internacional no campo especial da 

Educação de Adultos. 

1960 Montreal 

(Canadá) 

A educação de 

adultos em um 

mundo mutável 

Aliou conhecimentos acadêmicos com conhecimentos 

profissionais práticos. Tratou sobre a mudança tecnológica e a 

educação profissional de adultos; a liberalização da educação 

técnico-vocacional e profissional; refletiu sobre a desunião moral 

no mundo, a deseuropeização do mundo e a obsolescência da 

guerra. Produziu a “Declaração de Montreal”, incluindo os 

jovens no contexto da educação de adultos.  

1972 Tóquio 

(Japão) 

A educação de 

adultos no 

contexto da 

educação ao 

longo da vida 

As manifestações sobre a educação de adultos trataram sobre os 

conceitos mutáveis; a legislação; o financiamento; o pessoal 

(incluída a profissionalização); instituições; métodos e técnicas; 

pesquisa em EJA e cooperação internacional. Foi influenciada 

pelo Relatório de Faure (cidade educativa) e produziu o 

documento intitulado “Recomendações sobre o Desenvolvimento 

da Educação de Adultos”, adotado pela Unesco em 1976, em 

Nairobi, que influenciou o conceito de EJA adotado atualmente 

pela UNESCO. A EJA foi associada à educação permanente. 

1985 Paris 

(França) 

O 

Desenvolvimento 

da EA: aspectos e 

tendências 

Deu mais valor à função de conservação e manutenção da paz 

por meio da educação e destacou-se o aspecto econômico e de 

empregabilidade do papel da educação de adultos. Reconheceu-

se o direito de aprender e a expressão educação permanente 

começa a ser substituída pela expressão educação ao longo de 

toda a vida. 

1997 Hamburgo 

(Alemanha) 

Aprendizagem de 

Adultos, uma 

chave para o 

século XXI 

Aprofundou e ampliou o conceito de educação para todos os 

jovens e adultos ao longo da vida. Adotou a “Declaração de 

Hamburgo” e a “Agenda para o Futuro”, aprofundando o 

conceito da Educação de Adultos proposta em Nairobi (1976). 

2009 Belém – Pará 

(Brasil) 

Vivendo e 

aprendendo para 

um futuro viável: 

o poder da 

aprendizagem e 

da educação de 

adultos 

Teve dois focos principais: a articulação da educação e da 

aprendizagem e a ênfase na questão da implementação de 

políticas públicas. Reforçou o conceito da educação de adultos 

que se originou da Declaração de Nairobi (1976) aprofundado 

pela Declaração de Hamburgo (1997). Produziu o Marco de 

Ação de Belém e a Declaração de Evidência. Destacou a 

amplitude do conceito de aprendizagem e educação de adultos 

como “componente significativo do processo de aprendizagem ao 

longo da vida […] que passa da aprendizagem formal para a não 

formal e para a informal” e “imperativos para o alcance da 

equidade e da inclusão social, para a redução da pobreza e para a 

construção de sociedades justas, sustentáveis e baseadas no 

conhecimento” (IRELAND & SPEZIA, 2014, p.52). 

Fonte. Elaborado pela autora adaptado de Ireland & Spezia (2014). 

Sucintamente, a CONFINTEA realizada em Elsinore (1949) destacou o papel da EJA 

de formação para a cidadania; a de Montreal (1960) ressaltou a necessidade da formação 

profissional para jovens e adultos. A CONFINTEA de Tóquio (1972) foi fundamental para 

tornar a EJA um campo de estudos e de práticas, devendo assumir um papel primordial na 

construção da “cidade educativa” e do “Aprender a Ser” (FAURE, 1973), salientando também 

a necessidade de pesquisa e cooperação internacional. Os principais papéis atribuídos à EJA 
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pela CONFINTEA de Paris (1985) foram a criação de uma cultura de paz, formação 

profissional e desenvolvimento local. A Conferência de Hamburgo (1997) evidenciou o papel 

da EJA na preparação de jovens e adultos para “Aprender a ser”, “Aprender a fazer”, 

“Aprender a conhecer” e “Aprender a conviver” (DELORS et al, 1998) para promoção do 

desenvolvimento humano sustentável. Finalmente, a CONFINTEA de Belém (2009) reforçou 

o papel da EJA de inclusão social, reforçou a concepção de aprendizagem e educação ao 

longo da vida para a participação social, para a democracia participativa e para o 

desenvolvimento sustentável. 

No entanto, Paiva & Sales (2013, p. 11) destacam que a educação de adultos emergiu 

no contexto internacional quando foi incluída em acordos coordenados pela UNESCO para 

recuperação da Europa arrasada pela II Guerra, “como forma de adaptar os cidadãos a um 

mundo que se refazia, em que os conhecimentos haviam avançado em progressão geométrica 

por força de necessidades específicas do conflito e que, consequentemente, exigia novas 

aprendizagens, (re)novados sujeitos aprendentes”. Segundo estas autoras, as recomendações 

da UNESCO estiveram focadas no contexto europeu “para manter o equilíbrio ideológico-

hegemônico do mundo, na disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética”, tendo 

pouca influência nos países do Terceiro Mundo, em sua maioria ex-colônias de países 

europeus. No contexto destes países, a partir da década de 1970, a educação de jovens e 

adultos assumiu importância tanto como um direito humano, pautado na formação integral da 

pessoa e preparação para a vida, quanto numa visão utilitarista ao serviço do desenvolvimento 

econômico no modelo capitalista de produção, para a formação de mão de obra. 

Desse modo, ao longo da segunda metade do século XX a educação de adultos na 

Europa esteve associada à educação permanente e à formação contínua; e na América Latina, 

esta modalidade educacional esteve associada à educação popular (FREIRE, 1987). Assim, o 

campo de estudo e de práticas da educação de jovens e adultos foi marcado pela diversidade e 

pela heterogeneidade, tanto de concepções como de práticas, conforme explicita Canário 

(1999, p. 13), “A difusão das práticas educativas dirigidas a adultos é acompanhada por um 

processo de diferenciação interna e de complexificação do próprio campo da educação de 

adultos, cuja marca mais relevante passa a ser, progressivamente, a da sua heterogeneidade” 

que se molda aos diversos contextos, públicos, instituições, demandas socioeconômicas, 

culturais e ambientais. 

Neste sentido, cabe ressaltar as recomendações de duas CONFINTEAS realizadas pela 

UNESCO que estabeleceram as diretrizes, em âmbito internacional, para o campo de estudo e 

de práticas da educação de jovens e adultos e que continuam impactando nas definições, nos 
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modos e nas formas como essa modalidade educacional vem sendo compreendida no mundo 

contemporâneo (OSÓRIO, 2005), a saber: 

 A III CONFINTEA, realizada em 1972 em Tóquio, com o Relatório de Faure 

“Aprender a ser” (FAURE, 1973), propôs um reordenamento do sistema educativo 

para se adequar a um modelo de educação que fosse permanente envolvendo todos os 

contextos da vida humana, em todas as etapas da vida nas atividades cotidianas e no 

trabalho, abarcando todas as dimensões da vida humana, os diversos saberes e os 

conhecimentos práticos adquiridos no processo do viver, devendo ser uma formação 

humana integral que possibilitasse às pessoas a “aprender a ser” na “cidade 

educativa”. O lugar e a função da educação era preparar os indivíduos numa dimensão 

pessoal (espiritual, filosófica e cultural) que refletisse uma concepção de “pessoa”, 

para a participação política e socioeconômica, contribuindo para a construção de uma 

identidade nacional, para a cidadania, devendo ser ofertada a todas as pessoas pelo 

Estado, aproximando educação e formação (OSÓRIO, 2005), integrando processos e 

atividades dos espaços vitais humanos, em diferentes etapas da vida, de diferentes 

modos da prática educativa (formal, não formal e informal) num contexto plural de 

agentes e instituições. 

 A V CONFINTEA, realizada em Hamburgo em 1997, com o Relatório de Delors et 

al. (1998), propôs quatro pilares nos quais a educação deve assentar, quais sejam: 

“aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos, aprender a viver 

com os outros” e “aprender a ser”. Neste relatório é resgatada a noção da educação e 

formação permanente, entretanto substituída pelo termo aprendizagem e educação de 

jovens e adultos ao longo da vida (OSÓRIO, 2005; UNESCO, 2009). 

A transição da noção da educação permanente para a de aprendizagem e educação de 

jovens e adultos ao longo da vida ocorreu num contexto de mudanças cada vez mais 

aceleradas no mercado de trabalho, assentado no modelo capitalista e impulsionado pelos 

avanços tecnológicos a exigir novas competências e habilidades para lidar com as inovações; 

à perda do poder dos estados-nações a partir dos anos 1980 para o mercado internacional, 

centrado no modelo do capital especulativo que parece, aos poucos, substituir o capitalismo 

de produção que gerou a crise do “Estado do bem-estar” nos países capitalistas e do “Estado-

providência” nos países socialistas; mudanças sociais com o surgimento dos movimentos 

sociais, reivindicação por direitos humanos de grupos excluídos por questões étnico-raciais, 

de gênero. Todos estes eventos influenciaram a forma como a educação de jovens e adultos 

foi percebida (OSÓRIO, 2005; BARROS, 2013), passando da noção de educação permanente 
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para a de aprendizagem ao longo da vida, remetendo à denominação atual, adotada pela 

UNESCO, de aprendizagem e educação de jovens e adultos ao longo da vida. 

 

2.1.2. Educação de jovens e adultos na sociedade do conhecimento e da informação 

Osório (2005, p. 32) destaca que o paradigma científico-tecnológico em franca 

expansão após a década de 1950 produziu significativas transformações nas estruturas sociais 

dos países desenvolvidos, provocando uma transição das “sociedades pós-industriais” para a 

“sociedade do conhecimento” devido “a uma série de factores que estão interligados: 

tecnologias e, em especial, as tecnologias da informação e das comunicações; a globalização 

da economia e as mudanças nas organizações”, culminando na “sociedade da informação” 

que, associada aos efeitos das novas tecnologias, produziu “sociedades de redes” que 

impactaram significativamente as relações de produção, de consumo, de poder e experiência 

(Figura 1), gerando desafios para o campo de estudo e de práticas da EJA, cujo pêndulo ora 

oscila para a educação permanente numa perspectiva utilitarista da educação recorrente e da 

formação contínua; ora para a “cidade educativa” (FAURE, 1973), numa visão mais 

humanista ligada à formação integral da pessoa humana, nos países desenvolvidos. 

Assim, as mudanças no mercado de trabalho impulsionadas pelos avanços 

tecnológicos e pelo modelo capitalista exigindo aquisição de novas competências e 

habilidades; a globalização que traz como consequência a perda do poder dos estados-nações, 

impulsionada pelo mercado internacional e movimentos sociais que ultrapassam fronteiras 

provocam a transição do mundo moderno (GIDDENS, 2009), concebido em estruturas, 

conceitos sólidos, em blocos, para sociedades pós-modernas caracterizadas pela 

fragmentação, desregulamentação e desengajamento e pela solidão em massa (BAUMAN, 

2003). Desta maneira, a condição social da humanidade do século XX foi marcada pela 

transição da sociedade de produção para a de consumo; pela fragmentação; individualismo; 

imediatismo; uma vida dividida em momentos, em episódios e estilos de vida desumanizados, 

produtores de incertezas e deslocamentos. Assim, as relações sociais tornam-se mercadorias e 

a identidade individual se constrói por uma busca sem fim pelo descartável. 

Neste sentido, o paradigma científico-tecnológico que moldou sociedades do 

conhecimento e da informação, associado à economia de mercado do sistema capitalista, 

produziu desigualdade e exclusão socioeconômica, educacional e cultural entre sociedades e 

no interior de comunidades humanas, por não oferecer condições igualitárias de acesso ao 

conhecimento, conforme destaca Silvestre (2013, p. 66): “a civilização científica e 
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tecnológica tanto pode ser vista como um bem para a sociedade como ser vista como uma 

ameaça […] na medida em que podem ser uma fator de exclusão”. Desta maneira, gerou mal-

estar para uma grande parcela da população mundial (BAUMAN, 1998). 

 

Figura 1. Características e desafios da educação de jovens e adultos na sociedade do conhecimento e da 

informação. 

Fonte. Elaborada pela autora, adaptada de Osório (2005). 

Neste contexto de profundas mudanças sociais e culturais, políticas associadas à 

ascenção da economia, que privilegiaram e consolidaram modelos capitalistas de produção, e 

do capital especulativo (CAPRA & LUISI, 2014) focado na competitividade e na acumulação 

individual como modelo hegemônico, ampliaram e aprofundaram desigualdades sociais pelo 

efeito da “ideologia neoliberal [que] exalta o rendimento econômico como elemento básico do 

desenvolvimento e reclama o mercado como referente máximo” (OSÓRIO, p. 35). Assim, 

diversas consequências negativas deste modelo podem ser apontadas, tais como a exclusão 

social e cultural, capital especulativo, concentração de bens, competitividade, exclusão e 

marginalização social, embora se destaquem também aspectos positivos, como melhores 

tecnologias, mais informação, mais conforto e bem-estar, melhoria na qualidade de vida de 

mais pessoas (SILVESTRE, 2013). 

Nesse período, duas correntes influenciaram a forma como a educação de jovens e 

adultos foi compreendida e praticada: uma corrente com visão mais utilitarista atribuiu à 

educação de jovens e adultos o papel de formação dos trabalhadores para atender às demandas 
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do mercado de trabalho em crescente expansão e diversificação devido a inovações 

tecnológicas, cabendo ao Estado a universalização da oferta às massas, ou seja, sob a lente de 

formação do capital humano na lógica capitalista; e outra corrente com uma visão mais 

humanista, que afirmava a necessidade da formação integral da pessoa humana, preparando-a 

para a vida individual e para viver em sociedade, centrada na perspectiva do direito humano 

de todas as pessoas terem acesso ao conhecimento, concebido como principal produtor de 

riqueza e bem-estar social na sociedade da informação (OSÓRIO, 2005). 

Contudo, Bauman (1998, 2013) destaca que a infinidade de informações produzidas 

pela sociedade do conhecimento chega em fragmentos e não está produzindo sabedoria, que 

possibilita vislumbrar uma trilha a ser concretizada, orientando a humanidade como 

prosseguir e superar o mal-estar social em face às desigualdades e injustiças, minimizar riscos 

produzidos pelas intervenções humanas na natureza e nas condições da vida social centradas 

na escassez e na produção de riscos (BECK, 2016). Bem-estar e qualidade de vida estão 

acessíveis somente para uma elite hegemônica; enquanto os riscos são compartilhados por 

todos, em âmbito global. 

Assim, o século XXI desponta num contexto marcado por uma diversidade de desafios 

nos campos político, cultural, econômico, social, ambiental, que remetem a uma profunda 

crise humanitária. Neste cenário de desafios multidimensionais, apresentam-se também 

possibilidades de reversão desse quadro. Antes de apresentar qual o lugar e os papéis que vêm 

sendo atribuídos à educação de jovens adultos torna-se importante trazer uma análise dos 

contextos socioeconômicos em sociedades de transição, realizada por Henderson (1981, In: 

THOMPSON, 2014, p. 139, grifos da autora), que diz que “precisamos mudar a direção de 

nossas atenções, voltadas à moldagem do conteúdo [...] para a moldagem do contexto”, 

levando à criação de novos conceitos que ensinem a interpretar os desafios dos tempos atuais 

de globalização acelerada marcados por significativas turbulências e novas instabilidades, em 

que a maioria das mudanças são irreversíveis, ao mesmo tempo em que são analisadas e 

estudadas a partir de uma abordagem da ciência newtoniana-cartesiana, que concebe o mundo 

como dado, pronto e acabado, regido por leis mecânicas simples. 

Faz-se necessário compreender que olhar e moldar o contexto tem significativo 

impacto na forma como o conhecimento e a existência humana são produzidos em sociedade. 

Assim, a análise da autora se centra em três zonas de transição (Idem, 2014) coexistindo 

simultaneamente no cenário mundial atual: (i) Zona do Colapso, que se caracteriza como a 

zona da desestruturação, dos acidentes, das contradições; (ii) Zona da Fibrilação, que se refere 
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ao lugar das incertezas, bifurcações (PRIGOGINE, 2009), dos riscos, do reconhecimento da 

existência de um colapso onde nada parece funcionar; e, (iii) Zona da Ruptura, que se 

caracteriza como o espaço das possibilidades, onde se “olha” o outro lado da moeda, lugar de 

moldar contextos a partir das aparentes contradições, encontrando complementaridades 

olhando para o contexto como uma totalidade sistêmica, ou seja, mirar a totalidade do cenário 

em que se desenrolam as experiências concretas com suas múltiplas conexões e 

interdependências nos tempos-espaços (PAIVA & SALES, 2013) dinâmicos da existência 

humana e provocar mudanças significativas no contexto por meio da ampliação da percepção 

individual e da tomada de consciência coletiva das possibilidades potenciais da transição de 

uma realidade a outra (FREIRE, 1987; LUCIO-VILLEGAS, 2015), mais equitativa e justa 

(Figura 2). 

Segundo Prigogine (2009, p. 14), as bifurcações produzem tanto beneficiários como 

vítimas, e, ao mesmo tempo, significam também “um sinal de instabilidade e um sinal de 

vitalidade em uma dada sociedade”, ou seja, as bifurcações gestam possibilidades outras de 

moldagem de contextos a partir da visão do todo, do olhar “de cima” para todas as 

possibilidades que podem ser percebidas e que se apresentam na realidade. 

Desta maneira, a visão da totalidade de um dado contexto pode ser compreendida a 

partir de uma ordem explicada de uma realidade que se desdobra de uma ordem implícita que 

contém outros contextos a serem desdobrados, realizados e explicados (BOHM, 1980). Em 

outras palavras, uma realidade concreta nasce de uma ordem explicada que se materializa a 

partir do desdobramento e da explicação de uma ordem implícita, que existia potencialmente. 

Esse desdobramento parece ser facilitado pela criação de espaços para uma convivência 

baseada no diálogo, na ação-reflexão-ação e na aceitação incondicional do outro, permitindo-

lhe participar da construção coletiva da sua realidade cultural (MATURANA & YÁÑEZ, 

2009). 
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Figura 2. Características das zonas de transição em contextos socioeconômicos na concepção de Henderson 

(1981). 

Fonte. Elaborada pela autora, adaptada de Henderson (In: THOMPSON, 2014). 

É tendo, pois, em mente a noção de bifurcações, totalidades e zonas de transição que 

este estudo se debruça na tentativa de compreender papéis e funções atribuídas à educação de 

jovens e adultos na moldagem de contextos nas três zonas de transição em que se encontram 

as sociedades contemporâneas, de maneira a enxergar ordens explicadas de realidades que se 

desdobram de ordens implícitas possuidoras de outras possibilidades de contextos e que 

possibilitem ter consciência da transição, ao mesmo tempo em que se vislumbrem caminhos 

possíveis de serem trilhados. Para tanto, é preciso trazer à luz como a educação de jovens e 

adultos é concebida e vem sendo realizada desde que se desdobrou como possibilidade de ser 

uma ferramenta-chave de transformação social e construção de bem-estar. 

Nesse sentido, a UNESCO (2016) ressalta que a humanidade se encontra em uma 

nova fase de sua história, na qual a produção de novos conhecimentos tem trazido inovações 

tecnológicas que tanto podem gerar qualidade de vida e bem-estar como desigualdades e 

exclusões, podendo se transformar em risco ou oportunidade. Ao longo do século XX e até 

aos dias atuais, a educação de jovens e adultos passou por transições, ora reproduzindo 

Zona do Colapso

•Desestruturações dos padrões 
socioculturais, políticos, 

econômicos  e ambientais.

•Perda do poder político dos 
Estados  nacionais.
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pessoas.
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de globalização (virtuais) 
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•Zona do acidente: poluição, 
acidentes nucleares, 

agrotóxicos, etc.

•Zona das crises em câmera 
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dos recursos naturais 
(florestas, ampliação dos 

desertos, mudanças 
climáticas).

•É o jogo do "perde-ganha". 
Um lado precisa perder para 

que o outro ganhe.

Zona da Fibrilação

• É a zona das bifurcações, 
dos riscos e das incertezas.
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percepção das oportunidades 

geradas por elas.
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ampliar a duração da vida e 
as potencialidades humanas 
para terminar com a fome e 

as doenças" (HENDERSON,  
1981, IN: THOMPSON, 

2014, p. 149).

•É a zona da busca do "ganha-
ganha" (win-win). 
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contextos, ora mudando contextos de acordo com a concepção adotada, qual seja: educação e 

formação de jovens e adultos na perspectiva da educação permanente por toda a vida e/ou 

aprendizagem e educação e formação de jovens e adultos na perspectiva ao longo de toda a 

vida. Desse modo, a aprendizagem e educação de jovens e adultos surge no contexto 

contemporâneo como ferramenta de inclusão social e redução de desigualdades frente às 

tendências do “crescimento dos fluxos migratórios; longevidade e mudanças demográficas; 

padrões de emprego e reorganização do trabalho; desigualdades crescentes; degradação e 

sustentabilidade ambiental; e revolução digital” (p. 125), tornando-se vital uma análise da sua 

trajetória na perspectiva das zonas de transição (HENDERSON, 1981, In THOMPSON, 

2014). 

 

2.1.3. Como tem sido definida a educação de jovens e adultos? 

Osório (2005) destaca que os conceitos da educação de jovens e adultos adotados pela 

UNESCO têm oscilado entre duas perspectivas, a da educação permanente, proposta na 

Conferência Geral de Nairobi, em 1976; e a da aprendizagem e educação ao longo da vida, 

desdobrada na Declaração de Hamburgo, elaborada na V CONFINTEA, realizada no ano de 

1997, conforme se observa no Quadro 2. De acordo com este autor, os conceitos convergem 

no que tange ao conteúdo, nível e método, podendo evoluir da alfabetização à universidade, 

onde são permitidas diversas metodologias, e também quanto aos tipos de educação: formal, 

não formal e informal. Entretanto, quanto às finalidades, o conceito proposto por Nairobi é 

mais abrangente, pois considera o desenvolvimento de capacidades (SEN, 2010), melhoria de 

qualificações e comportamentos, enquanto a Conferência de Hamburgo destaca somente a 

melhoria de competências técnicas ou profissionais, reorientando-as. 

Importa ressaltar que ambas as concepções foram influenciadas por duas correntes 

opostas, uma “sujeita aos imperativos económicos (conhecimento ao serviço de um 

determinado desenvolvimento de carácter neoliberal), que está a conduzir a uma sociedade 

mais dual nos aspectos económico, educativo e cultural”, remetendo à educação recorrente 

para jovens e adultos, e outra corrente numa direção mais democrática e inclusiva que: 

[…] sem esquecer a dimensão instrumental, considera que a educação permanente é 

um direito de todas as pessoas, oferecendo a todos a capacidade de dirigirem o seu 

destino, conferindo-lhes meios e instrumentos de conhecimento, tanto para 

chegarem a um equilíbrio entre aprendizagem, trabalho e vida activa, como para 

tomarem consciência de si próprios e do seu meio desempenhando a sua função 

social (cidade educativa). (OSÓRIO, 2005, p. 64). 
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Quadro 2. Conceitos de educação de adultos adotados pela UNESCO em Nairobi (1976) e em Hamburgo (1997). 

Conferência Geral de Nairobi (1976) V CONFINTEA (Hamburgo, 1997) 

A expressão “educação de adultos” designa o conjunto de 

processos organizados de educação, qualquer que seja o 

seu conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou 

não formais, quer prolonguem ou substituam a educação 

inicial dispensada nos estabelecimentos escolares e 

universitários e sob a forma de aprendizagem profissional, 

graças aos quais pessoas consideradas adultas pela 

sociedade da qual fazem parte desenvolvem as suas 

aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as 

suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhe dão 

uma nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o 

seu comportamento na dupla perspectiva de um 

desenvolvimento integral do homem e de uma participação 

no desenvolvimento socioeconômico e cultural equilibrado 

e independente. 

A educação de adultos engloba todo o 

processo de aprendizagem, formal ou não, em 

que pessoas consideradas “adultas”, pela 

sociedade à qual pertencem desenvolvem suas 

habilidades, enriquecem seus conhecimentos 

e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e 

profissionais, direcionando-as para a 

satisfação de suas necessidades e as de sua 

sociedade. A aprendizagem de adultos inclui a 

educação formal e continuada, a 

aprendizagem não formal e o espectro da 

aprendizagem informal e incidental disponível 

numa sociedade de aprendizagem 

multicultural, em que abordagens teóricas e 

práticas são reconhecidas. 

Fonte. Elaborado pela autora adaptado de Ireland & Spezia (2014, p. 43 e p. 215) e Osório (2005). 

A atualização do conceito de educação de jovens e adultos adotado nas duas 

conferências (Naroibi, 1976 e Hamburgo, 1997) se deu na VI CONFINTEA, realizada em 

Belém, em 2009 (Marco de Ação de Belém e Declaração de Evidência) e no Fórum Mundial 

de Educação, realizado em 2015, em Incheon, Coreia do Sul (Declaração de Incheon e Marco 

da Educação 2030)2. O Quadro 3 apresenta o conceito de educação de jovens e adultos, o 

proposto em Belém (2009) e o adotado em Incheon (2015), e se pode observar que a 

UNESCO inclui pela primeira vez o termo educação de jovens e adultos no documento final, 

pois até então a expressão utilizada era “educação de adultos”. 

No documento final de 2009, a UNESCO propôs a aprendizagem e educação de 

jovens e adultos como resposta vital aos problemas contemporâneos, “componentes-chave de 

um sistema holístico e abrangente” que integra processos educativos formais, não formais e 

informais, também reforçados na Declaração de Incheon, quando se refere ao “corpo de 

processos de aprendizagem formal, não formal e informal”. Os diversos contextos no Marco 

de Belém se referem à família, ao trabalho, à comunidade e vida social, enquanto no Marco da 

Educação 2030 eles se referem à comunidade, às organizações e à sociedade. 

Quadro 3. Atualização do conceito de educação de jovens e adultos: Belém, 2009 e Incheon, 2015. 

Marco de Ação de Belém – Declaração de Evidência 

(2009) 

Declaração de Incheon – Marco de Ação 

da Educação 2030 

Aprendizagem e educação de adultos é uma resposta vital e 

necessária aos desafios com os quais somos confrontados. 

São componentes-chave de um sistema holístico e 

abrangente de aprendizagem e educação ao longo da vida 

A aprendizagem e a educação de adultos são 

componentes essenciais da aprendizagem ao 

longo da vida. Elas compreendem todas as 

formas de educação e aprendizagem que 

                                                 

2 Declaração de Incheon e Marco de Ação da Educação 2030: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e 

equitativa e à educação ao longo da vida para todos, elaborado no Fórum Mundial de Educação 2015 realizado 

em maio de 2015 em Incheon, Coreia do Sul (UNESCO, 2015). Disponível em 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf>. Acesso em novembro de 2017. 
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que integra a aprendizagem formal, não formal e informal e 

que aborda, explícita ou implicitamente, tanto educandos 

jovens como adultos [deve] garantir contextos e processos 

de aprendizagem que sejam atraentes e sensíveis às 

necessidades dos adultos como cidadãos ativos [e formar] 

indivíduos autoconfiantes e autônomos, reconstruindo suas 

vidas em culturas, sociedades e economias complexas e 

suscetíveis a rápidas mudanças – no trabalho, na família, na 

comunidade e na vida social […] adaptação a novos 

contextos em situações de deslocamento ou migração, a 

importância de iniciativas empreendedoras […] essas e 

outras circunstâncias socioeconômicas requerem 

aprendizagem continuada ao longo da vida adulta. A 

aprendizagem e educação de adultos não apenas oferecem 

competências específicas, mas são também um fator 

essencial na elevação da autoconfiança, da autoestima e de 

um sólido sentimento de identidade e de apoio mútuo. 

visam a assegurar que todos os adultos 

participem em suas sociedades e no mundo 

do trabalho. Elas denotam todo o corpo de 

processos de aprendizagem formal, não 

formal e informal, por meio do qual aqueles 

considerados adultos pela sociedade em que 

vivem, desenvolvem e enriquecem suas 

capacidades para viver e trabalhar, tanto em 

seu próprio interesse quanto no de suas 

comunidades, organizações e sociedades 

[…]. Dado que os limites entre a juventude e 

idade adulta estão mudando na maioria das 

culturas, neste texto o termo “adulto” denota 

todos aqueles que participam na 

aprendizagem e na educação de adultos, 

mesmo que não tenham atingido a 

maioridade legal. 

Fonte. Ireland & Spezia (2014, p. 274) e UNESCO (2016, p. 147), respetivamente. 

Na definição de aprendizagem e educação de jovens e adultos adotada em Belém há 

uma preocupação com a formação integral do sujeito enquanto cidadão ativo, onde se busca 

uma identidade e apoio mútuo (UNESCO, 2015). Na definição atualizada em 2015, o foco 

está no desenvolvimento das capacidades (SEN, 2010) para viver e trabalhar. Assim, o 

conceito adotado em 2009 articulou aprendizagem e educação de jovens e adultos ao longo da 

vida na perspectiva de preparar os indivíduos para trabalharem em prol de si mesmos e de 

suas sociedades, reconhecendo as diversas formas e espaços de aprendizagem, formais 

(educação escolar), não formais e informais (educação extra-escolar), aproximandos-os e 

integrando-os de “forma (intermultitrans) complementar e colaborativa” (SILVESTRE, 2013, 

p. 81); além de trazer uma forte tendência para a formação e educação profissional para o 

trabalho, incluindo os jovens, e parece apontar para uma dimensão mais humanista da 

aprendizagem e educação de jovens e adultos ao longo da vida, na perspetiva de formação 

para uma cidadania ativa, sentimento de identidade e apoio mútuo, sem descuidar a 

preparação para o mundo do trabalho; enquanto o conceito de 2015 parece reforçar uma visão 

mais utilitarista desta modalidade educacional quando centra os processos educativos na 

adaptação de capacidades para inserção no mundo do trabalho. 

Por fim, ressalta-se que no documento de Classificação Internacional de Tipo de 

Educação (CITE), produzido pela UNESCO na década de 1970 e atualizado no ano de 1997, a 

educação de jovens e adultos foi concebida na perspetiva da educação contínua ou da 

educação recorrente e se refere à educação de jovens e adultos como “O conjunto de 

processos educativos organizados, qualquer que seja o seu conteúdo, nível e método, formal 

ou não […] ou na aprendizagem de um ofício [os adultos] melhoram suas qualificações 

técnicas e profissionais, desenvolvem suas capacidades e enriquecem os seus conhecimentos” 
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(UNESCO, 1997, p. 47). Esta definição da educação de jovens e adultos parece atribuir-lhe o 

papel de contribuir para a elevação da escolaridade e ampliar, renovar ou atualizar 

conhecimentos numa área específica. 

No “Marco de Ação da Educação 2030” (UNESCO, 2015) foram propostas diretrizes 

gerais para nortear as ações dos países, das comunidades educativas e das partes interessadas 

na formulação e na implementação de políticas públicas para a aprendizagem e a educação de 

adultos ao longo da vida, entre os anos de 2016 e 2030, em âmbito nacional, regional e 

mundial, para cumprimento do compromisso assumido em Incheon. Este Marco de Ação traz 

também estratégias indicativas vinculadas às metas do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 4 (ODS4) de “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”, da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável da ONU (UNESCO, 2015, p. 1, ONU, 2015)3. 

Das dez metas que compõem o ODS4, sete delas se referem à educação de jovens e 

adultos, conforme se observa na Figura 3. Assim, a primeira meta de EJA (Meta 4.3) se refere 

ao acesso de todas as pessoas à formação técnica e profissional e à educação superior a 

“preços acessíveis”, dando prioridade a ambos os gêneros, sendo a responsabilidade da oferta 

de aprendizagem e educação jovens e adultos ao longo da vida compartilhada pelo Estado e 

iniciativa privada. A meta dois (Meta 4.4) se refere ao aumento do número de jovens na 

educação profissional para aquisição de habilidades e competências e parece apontar para um 

imperativo econômico. A terceira meta (Meta 4.5) se refere à inclusão de grupos excluídos 

(por gênero, raça/etnia e vulnerabilidade socioeconômica) à formação profissional. A 

alfabetização é priorizada na quarta meta (Meta 4.6). A quinta meta (Meta 4.7) se refere à 

necessidade de promoção do desenvolvimento sustentável, cidadania global e valorização da 

diversidade. A sexta meta (Meta 4.b) propõe intercâmbio internacional e parcerias Norte/ Sul 

com prioridade para países africanos e educação superior e, por fim, a sétima meta (Meta 4.c) 

prevê a educação para o desenvolvimento sustentável, a formação de professores, intercâmbio 

internacional e parcerias entre países dos hemisférios Norte/ Sul. 

                                                 

3 Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em janeiro de 2017. 



36 

 

 

Figura 3. Aprendizagem e educação de adultos no âmbito da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 

Fonte. Elaborada pela autora com base na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015). 

Conforme se observa, há uma preocupação crescente por parte de organismos 

internacionais, tais como a ONU e a UNESCO, na alfabetização de jovens e adultos, na 

promoção da igualdade de gênero, na qualificação profissional, em potencializar a 

participação, na formação de educadores, justiça social, educação para a paz, a cooperação 

entre países dos hemisférios Norte/ Sul, reconhecendo a Aprendizagem e Educação de 

Adultos (AEA) como um direito fundamental a que todos devem ter oportunidade de acesso 

para que se consolide “um paradigma que concebe o ser humano como sujeito da educação, 

portador de saberes singulares e fundamentais, criador de cultura, protagonista da história, 

capaz de produzir mudanças urgentes e necessárias para a construção de uma sociedade mais 

justa” (UNESCO, 2009, p. 11), modificando modos de viver, conviver e produzir que geram 

pobreza, desigualdades múltiplas, exclusão e violência, intolerância cultural, racial e religiosa, 

desastres naturais, produção de riscos e escassez (BECK, 2011), substituindo-os por uma 

perspectiva prosperidade, cidadania ativa e desenvolvimento comunitário local (ONU, 2015; 

FREITAS, GÓMEZ & CALLEJAS, 2007). 
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4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica,
profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade.

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo.

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a
todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas
com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e
mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para
promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero,
promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade
cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas de formação
profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas
científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento.

4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por
meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento,
especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
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Assim, as principais atribuições outorgadas à AEA na perspectiva do cumprimento das 

metas das agendas integradas da ONU e da UNESCO (2015) até 2030 é a sua atuação na 

alfabetização e na educação básica, na formação profissional, na educação popular e 

comunitária e para a cidadania, a serem assumidas por governos nacionais como política 

pública, com financiamento suficiente, envolvendo a participação de jovens e adultos na 

construção destas políticas, que sejam de qualidade e promovam a inclusão e a equidade 

(UNESCO, 2015). No entanto, os desafios são enormes frente a três grandes lacunas na 

evolução atual da AEA, quais sejam: melhoria na alfabetização de jovens, adultos e idosos, 

obtenção da igualdade de gênero; e preenchimento das lacunas de conhecimento. 

 

2.1.3.1.Termos e sentidos da educação de jovens e adultos 

No vasto campo da aprendizagem e educação de jovens e adultos ao longo da vida 

(AEA) ou educação de jovens e adultos (EJA), Osório (2005) destaca a contribuição das 

CONFINTEAs realizadas pela UNESCO para construção de um modelo teórico-prático da 

educação de jovens e adultos em função das finalidades específicas para as quais se orienta, a 

partir de cinco aspectos, a saber: (i) conceito de globalidade e continuidade, (ii) perspectiva de 

“essencialidade”, (iii) perspectiva de liberdade estrutural, (iv) perspectiva de utilidade e (v) 

perspectiva de liberdade individual e de grupo. Estes aspectos envolvem uma pluralidade de 

termos que ajudam a compreender os sentidos e as finalidades específicas orientadoras da 

EJA (Quadro 4). 

O conceito de globalidade e continuidade se refere a um processo que busca o 

desenvolvimento pessoal, social e profissional com a finalidade de melhorar a condição de 

vida, tanto pessoal como da coletividade. O caráter globalizante da educação permanente e da 

educação de jovens e adultos diz respeito a acontecer em todos os espaços e tempos da vida, a 

estar implicada em diferentes níveis do sistema educativo (OSÓRIO, 2005), partindo da 

educação básica que se transforma em formação contínua compreendendo diferentes 

dimensões das práticas educativas (formal, não formal e informal) e permite uma pluralidade 

de agentes e instituições (instituições educacionais, à distância utilizando tecnologias de 

informação e comunicação, clubes, associações, museus, bairros, comunidades rurais, etc.). 
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Quadro 4. Termos e sentidos da educação de jovens e adultos. 

Conceito Termo Finalidade Termos 

relacionados 

Globalidade e 

continuidade 

Educação 

permanente. EJA no 

modelo da educação 

permanente 

Satisfação das aspirações 

individuais das pessoas para 

melhorar a sua condição de vida 

Educação contínua. 

Desenvolvimento 

comunitário 

Perspectiva de 

“essencialidade” 

Educação 

fundamental. 

Educação de base 

Dotar as pessoas dos 

conhecimentos e das 

competências elementares 

(alfabetização e formação 

básica) 

Educação 

compensatória. 

Educação de 

“segunda 

oportunidade” 

Perspectiva de liberdade 

estrutural 

Educação “extra-

escolar” 

Não limita a EJA às atividades 

sistemáticas e organizadas 

oficialmente no sistema regular 

de ensino 

Educação não 

formal e informal 

Perspectiva de utilidade Educação 

profissional 

“Educação obreira, educação 

contínua, educação para as 

diversas situações e problemas 

da vida (educação sanitária, 

educação para a saúde, etc.) 

Formação contínua, 

ensino profissional 

Perspectiva de liberdade 

individual e de grupo 

Educação popular. 

Educação aberta 

Educação em função do 

contexto e da realidade social 

Formação contínua, 

ensino profissional 

Fonte. Elaborado pela autora adaptado de Osório (2005, p. 115-118). 

Para Silvestre (2013), a educação e a formação de jovens e adultos se vinculam à 

alfabetização e à formação profissional e devem contribuir para a humanidade com uma 

educação/formação básica para todos, considerando diferentes tipos e formas de processos 

educativos de formação e de aprendizagem “onde se valorizam a complementaridade dos 

espaços e tempos dessa mesma educação, suscitando e desenvolvendo o desejo de continuar a 

aprender (a aprender a desaprender) rumo a uma educação/formação permanente, ao longo de 

toda a vida e comunitária” (p. 141). Este autor destaca a educação/formação permanente tanto 

para o empoderamento pessoal como para o empoderamento comunitário. 

Nesse sentido, Silvestre (2013) converge no sentido de globalidade e continuidade da 

educação de jovens e adultos referido por Freire (1987, p. 41, grifos do autor), que ocorre na 

perspectiva da educação problematizadora em que “se faz, assim, um esforço permanente 

através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com 

que e em que se acham”, provocando, paulatinamente, no indivíduo a consciência de sua 

própria “inconclusão” que o impulsiona na busca permanente do “ser mais”. 

Quanto ao conceito do termo de “essencialidade”, Osório (2005) faz distinção entre 

alfabetização e alfabetização funcional, destacando os dois tipos de analfabetismo: o 

propriamente dito e o funcional. No contexto atual, o analfabetismo é visto a partir de oito 

características, quais sejam: (i) não-escolarização ou subescolarização; (ii) iletrismo, 

insuficiência de leitura; (iii) utilização não operativa da escrita em situações da vida cotidiana; 
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(iv) deficiência, desvantagem e inadaptação; (v) características de algumas minorias culturais, 

nacionais ou imigrantes; (vi) subqualificação no contexto laboral; (vii) vertente cultural da 

pobreza; (viii) efeito generalizado da cultura de massas (“maiorias silenciosas”). E a 

alfabetização é definida pela UNESCO (2016, p. 20) como a capacidade que um indivíduo 

tem de “identificar, entender, interpretar, criar, comunicar e computar materiais escritos e 

impressos associados a contextos diversos” que lhe permita desenvolver todo o seu potencial 

e a sua efetiva participação social. A alfabetização funcional é definida pela capacidade de 

uma pessoa poder participar de todas as atividades nas quais “a alfabetização é necessária 

para o funcionamento de seu grupo e comunidade e [garantir] que ela continue a usar a leitura, 

a escrita e a aritmética para seu próprio desenvolvimento e [...] de sua comunidade”. 

Quanto ao termo que se refere ao sentido de liberdade estrutural, as Conferências 

realizadas pela UNESCO (Nairobi, 1976; Hamburgo, 1997; Belém, 2009 e Incheon, 2015) 

reconheceram processos educativos não formais e informais para jovens e adultos em 

diferentes espaços (clubes, associações, centros comunitários, empresas) com flexibilização 

de tempos; diversidade de conteúdos e variedade de métodos, não limitando os processos 

educativos destinados à EJA somente à educação formal. 

Do ponto de vista da utilidade da educação de jovens e adultos na perspectiva da 

formação profissional, Osório (2005) a concebe em dois sentidos: num sentido amplo, 

engloba a formação profissional contínua em que as atividades formativas possibilitam 

melhorias na vida laboral do indivíduo, estando ele ocupado ou desempregado; num sentido 

limitado, se reduz às atividades formativas direcionadas às melhorias ou adaptações de 

pessoas ocupadas, ao longo de sua vida laboral. 

Nesse sentido, os sistemas TVET (Technical and Vocational Education Training) 

ilustram bem a utilidade da educação de jovens e adultos na perspectiva da formação 

profissional para o crescimento econômico de um país por meio da educação e formação 

técnica, difusão tecnologias e incentivo a uma maior demanda por habilidades que 

possibilitam a um país sair de um ciclo vicioso de baixas habilidades para um ciclo virtuoso 

de altas habilidades (Figura 4), promovendo o desenvolvimento sustentável que se traduza em 

qualidade de vida para as pessoas e para o ambiente (MAROPE, CHAKROUN & HOLMES, 

2015). 
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Figura 4. De um ciclo vicioso a um ciclo virtuoso. 

Fonte. Marope (2009, In: MAROPE, CHAKROUN & HOLMES, 2015, p. 21). 

O termo liberdade individual e de grupo se refere à capacitação política visando uma 

mudança na sociedade e remete à educação aberta que se faz em espaços, tempos, conteúdos, 

acesso, métodos flexíveis com acesso para todos, utilizando ferramentas tais como a internet, 

rádio e televisão, e se realiza também por meio da educação popular, definida por Osório 

(2005, p. 175) como “[…] um processo de formação e de capacitação para alcançar o 

objectivo de criar, através da acção-organização das pessoas, de uma sociedade nova de 

acordo com os seus interesses”. 

Na perspetiva de Freire (1976, p. 92-93), a educação popular se vincula ao “saber 

democrático” que exige uma educação que seja capaz de reconhecer o saber popular e a sua 

efetiva participação política nos processos decisórios que dizem respeito à sua comunidade, à 

sociedade, ou seja, “uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas do seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles” e com a sua cultura. 

Assim, Freire (1976) propôs o círculo da cultura, que pode ser considerado um bom exemplo 

de educação popular, porque propicia a construção coletiva de um projeto educativo adequado 

a cada contexto, centrado numa educação como prática para a liberdade (Figura 5). 
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Figura 5. Educação como prática para a liberdade. 

Fonte. Elaborada pela autora com base em Freire (1976). 

O projeto educativo no círculo da cultura se integra numa dinâmica sistêmica e 

interdependente: cultura, diálogo, método de alfabetização e investigação temática, reflexões 

sobre oprimido e opressor, conscientização e perfil necessário ao educador popular. Essa 

dinâmica trata sobre a humanização das pessoas, seguindo seus caminhos na convivência 

respeitosa com o outro e consigo mesmas, assumindo responsabilidade pela própria 

emancipação. Isso exigirá um educador sensível às pessoas e ao contexto comunitário, 

comprometido com os educandos. Tem a ver com a construção da dignidade das pessoas e da 

comunidade. É na comunidade que a educação de jovens e adultos pode exercer o seu papel 

conscientizador e emancipador da situação de alienação e de opressão. 

Ainda sobre a educação popular na perspetiva do método freireano, Engesbak, 

Tønseth, Fragoso & Lucio-Villegas (2010) afirmam que as contribuições do pensamento de 

Paulo Freire para uma educação popular se encontram no caráter participativo do método 

educativo, que surge como alternativa ao sistema educativo atual, que se tem pautado numa 

visão reducionista da educação ao longo da vida que submete a educação à preparação das 

pessoas para o mercado de trabalho, mas não para a vida. 

De acordo com Brandão (s/d, p. 51, grifos do autor), a educação popular pode ser 

pensada numa dimensão político-pedagógica com as classes populares “como um trabalho 
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coletivo e organizado do próprio povo, a que o educador é chamado a participar para 

contribuir, com o aporte de seu conhecimento ‘a serviço’ de um trabalho político que atua 

especificamente no domínio do conhecimento popular”. No entanto, este autor concebe a 

educação popular numa dimensão mais ampliada do que a educação de jovens e adultos (com 

a qual é muitas vezes confundida) e apresenta três tendências sucessivas em que a educação 

popular se manifesta: (i) numa educação que se dirige ao povo como instrumento de 

conscientização; (ii) num trabalho pedagógico de convergência entre educadores e 

movimentos populares, no qual há prevalência da prática popular sobre a prática pedagógica 

dos educadores, a qual não se constitui como um fim em si mesma, mas remete ao saber 

popular; (iii) na educação popular realizada pelo próprio povo por meio de reflexões sobre o 

seu fazer político em qualquer nível e construindo o seu próprio conhecimento, dispensando a 

presença de um educador profissional. Assim, o povo pode participar com seu conhecimento 

para resolução de problemas comuns reais, identificados coletivamente pela comunidade em 

que se inserem as pessoas das classes populares, fortalecendo o saber popular. 

 

2.1.4. Educação de jovens e adultos: um campo teórico e prático  

No que se refere ao campo teórico da educação de jovens e adultos, vale ressaltar a 

contribuição da sociologia educacional (campo da sociologia da educação) subdividida em 

duas vertentes: a sociologia educacional escolar, que se debruça sobre as relações entre a 

produção cultural e a reprodução social no contexto escolar, portanto a serviço da educação 

formal; e a sociologia educacional não escolar, que estuda como as características dos 

contextos educativos informais e não formais, enquanto instâncias de reprodução ou de 

mudança social fazem emergir novas formas de educação, novos contextos de aprendizagem 

para além do contexto escolar, embora não existam fronteiras rígidas entre os três tipos de 

educação (SILVESTRE, 2013), formal, não formal e informal, pois elas são fluídas e se 

interpenetram nos “temposespaços” (PAIVA & SALES, 2013) da vida cotidiana das pessoas e 

dizem respeito à dimensão ontológica do ser humano e à integração e continuidade. 

De um modo geral, quanto ao campo de práticas (Quadro 5), ele se assenta em três 

planos e as discussões giram em torno das práticas (alfabetização, formação profissional, 

animação sociocultural, desenvolvimento local, entre outras práticas), das instituições 

ofertantes (setor estatal, setor privado e organizações da sociedade civil), dos agentes 

envolvidos (formadores, educadores de adultos), institucionalização universitária (como 

disciplina, cursos específicos, departamentos, núcleos, etc.), revistas científicas especializadas 
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nesse campo e discussões sobre a existência ou não de profissionais específicos para a 

educação de jovens e adultos e se afirma no campo das práticas em três planos, a saber: 

práticas educativas, instituições envolvidas e formação de formadores (LOUREIRO, 2008; 

CANÁRIO, 1999). 

Quadro 5. Campo da educação de jovens e adultos: dos anos 1960 aos dias atuais. 

Práticas educativas Instituições envolvidas Formação de formadores 

Correspondem à 

alfabetização, à 

formação 

profissional, à 

animação 

sociocultural e ao 

desenvolvimento 

local. 

Fim do monopólio da instituição escolar. 

Reconhecimento do caráter educativo da 

experiência vivida em contextos sociais 

muito diversos entre si. As organizações 

sociais representam contextos educativos. 

O que as diferenciam é se a finalidade 

educativa corresponde à atividade 

principal ou secundária. 

Refere-se aos atores sociais com 

intervenção direta e ativa nos processos 

educativos. Qualquer pessoa que viva 

em sociedade é um agente informal de 

formação. Grande diversidade de 

agentes formais de educação de adultos. 

Fim do monopólio do professor como 

educador profissional. 

Fonte. Elaborado pela autora com base em Canário (1999). 

A IV CONFINTEA, realizada pela UNESCO em Paris, em 1985, deu visibilidade ao 

crescimento e ao avanço da educação de jovens e adultos no interior dos países ofertada por 

diversas instituições, “sejam sindicatos, associação de mulheres ou jovens, especialistas em 

várias disciplinas, movimentos políticos ou religiosos, organizações não-governamentais”, 

que vinham desempenhando um papel relevante para o aumento da oferta dessa modalidade 

educacional para além de somente alfabetização, em âmbito local e estadual em diversos 

países, mas “principalmente em incentivar os esforços comunitários intimamente ligados ao 

desenvolvimento local endógeno” (IRELAND & SPEZIA, 2014, p. 196-197). 

Quanto ao campo da investigação da temática educação de jovens e adultos, os 

estudos desvelam sua diversidade, quais sejam: a dos sujeitos que aprendem, a dos variados 

contextos em que se realizam, tempos e modos de se estudar e praticar a EJA. Nesta 

perspetiva, Paiva & Sales (2013, p. 13) destacaram que o que existe de mais novo na EJA 

“são as marcas da diversidade por expressarem a riqueza cultural e social de toda uma 

população”. De acordo com estas autoras muitas pesquisas têm sido realizadas, destacando os 

sujeitos da EJA (gênero, raça/etnia, faixa etária, o ser jovem, etc.), são apontadas políticas 

públicas “com características que constroem identidades e subjetividades”. No entanto, 

aprofunda-se pouco sobre “o quê, e o em quê e o como as relações sociais marcadas por 

gênero/etnia, por idades, pelas culturas juvenis produzem de novos conhecimentos nos 

processos de investigação”. Em outras palavras, parece existir uma lacuna no campo de 

pesquisa da EJA na produção de conhecimento sobre a diversidade, de público e de contexto, 

e sobre como a diferença produz desigualdade. 



44 

 

Assim, há que se questionar ainda em que direção caminham os processos educativos 

no campo de práticas da EJA: quais correntes a impregnam, a do imperativo econômico que 

privilegia a formação do capital humano ou a da visão humanista que tem no horizonte a 

formação integral? Em que medida a EJA pode contribuir para uma educação/ formação na 

perspectiva humanista? Na Figura 6 é apresentada uma síntese dos dois modelos de educação 

de jovens e adultos em debate no mundo contemporâneo: o da educação de jovens e adultos 

na perspectiva da educação permanente e o da aprendizagem e educação de jovens e adultos 

ao longo da vida, bem como os modelos gerados a partir das influências destas duas correntes. 

(OSÓRIO, 2005; SANTOS, 2006; BARROS, 2013; SILVESTRE, 2013). 

A EJA na perspetiva da educação permanente numa visão humanista remete ao 

“Aprender a ser” e à “Cidade educativa” (FAURE, 1973); numa visão utilitarista se refere à 

educação recorrente tendo como atribuição a formação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho. A EJA no âmbito da aprendizagem ao longo da vida pode trilhar dois caminhos: o da 

educação para a cidadania global e para o desenvolvimento sustentável, numa visão 

humanista integrada com a busca de soluções para os desafios do contexto ou ficar limitada à 

aquisição de competências para o mercado laboral. Ou integrar ambos os caminhos. 

 

 

Figura 6. Síntese dos modelos de EJA em discussão no mundo contemporâneo e influências da corrente 

humanista e a do capital humano, em ambos os modelos. 

Fonte. Elaborada pela autora, com base em Osório (2005), Barros (2013) e Silvestre (2013). 

Tendo como foco a perspectiva humanista da educação de jovens e adultos, este 

estudo buscou compreender melhor a educação de jovens e adultos na perspectiva da 

educação para a cidadania global, conforme concepção de Santos (2006, p. 54), que se foca na 
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aprendizagem de uma democracia participativa a partir de quatro dimensões: a espacial, a 

temporal, a temática e a interior. Neste modelo os processos educativos precisam de 

interrelacionar e conectar as quatro dimensões num processo dinâmico e coletivo na vida 

cotidiana, que são assim definidas:  

 A dimensão espacial considera a articulação inclusiva entre os níveis local e global de 

maneira interconectada e interdependente que se configuram no “espaço glocal”, pois 

se implicam mutuamente “por meio de múltiplas interrelações dialéticas”; 

 A dimensão temporal abarca reflexões sobre temporalidade remetendo aos eventos 

passados, presentes e às aspirações futuras que se traduzem em futuros possíveis, 

prováveis e preferidos. Nesta dimensão ganha relevância o tema da justiça 

intergeracional, centrada em uma reflexão das gerações atuais sobre as implicações de 

suas decisões sobre as gerações futuras, ampliando uma consciência cidadã crítica e 

responsável; 

 A dimensão temática trata sobre “temas-chaves globais”, tais como impactos sobre o 

meio ambiente social e natural, desenvolvimento, cidadania, paz e conflito, justiça 

social e sustentabilidade, que envolvem a dimensão pessoal de cada um, a dimensão 

local e a global coexistindo em múltiplas dimensões simultâneas; 

 A dimensão interior é responsável pelo desenvolvimento de uma autoconsciência 

individual e sua relação com o planeta e considera dois mundos distintos e 

inseparáveis: o mundo exterior e o interior. Navegar em direção ao mundo interior diz 

respeito ao “desenvolvimento da autoestima e de habilidades conexas – a capacidade 

de se afirmar em diferentes momentos da vida – as quais são competências 

primordiais” para que as pessoas possam concretizar todo o seu potencial no mundo 

exterior, ou seja, na defesa dos recursos naturais e das gerações futuras e de todas as 

formas de vida, remetendo à noção de “ecologia interior” que abarca todas as 

dimensões da pessoa humana (física, afetiva, intelectual, espiritual e moral). 

Neste sentido, o conceito de educação global que dá suporte à aprendizagem da 

cidadania foi proposto por Selby4 (1999) a partir do paradigma sistêmico da física quântica, 

que abarca e interrelaciona as quatro dimensões da educação para a cidadania global, pois está 

baseado nas relações de interdependências entre comunidades, terras e povos, 

interrelacionando eventos socioculturais e ambientais, abrangendo tempos (passado, presente 

e futuro), as dimensões da pessoa humana (física, cognitiva, afetiva e espiritual), 

                                                 

4 Disponível em <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ590340.pdf>. Acesso em dezembro de 2017. 
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interconexões temáticas que remetem ao desenvolvimento sustentável, em todos os espaços 

(pessoal, local, nacional e planetário). Assim, este autor a define como: 

Global education is an holistic paradigm of education predicated upon the 

interconnectedness of communities, lands and peoples, the interrelatedness of all 

social, cultural and natural phenomena, the interpenetrative nature of past, present 

and future, and the complementary nature of the cognitive, affective, physical and 

spiritual dimensions of the human being. It addresses issues of development, equity, 

peace, social and environmental justice, and environmental sustainability. Its scope 

encompasses the personal, the local, the national and the planetary (SELBY, 1999, 

p. 126). 

Desse modo, a educação para a cidadania global parece contribuir para uma 

aprendizagem e educação de jovens e adultos ao longo da vida numa perspectiva abrangente 

de formação integral para a existência humana ao longo da vida, na medida em que instiga as 

pessoas a assumirem sua parcela de responsabilidade na moldagem de contextos construídos 

coletiva e democraticamente. Estas práticas podem ser concretizadas tendo como fundamento 

a teoria do diálogo de Bohm (2005, p. 34, grifos do autor), que o define como “uma corrente 

de significados que flui entre nós e por nosso intermédio; que nos atravessa [tornando] 

possível o fluxo de significados na totalidade do grupo, e daí podem emergir compreensões 

novas”. 

Nesta perspectiva, Estrada, Rejas & Urías (2016, p. 742) acreditam que o diálogo seja 

possível quando há uma profunda escuta do outro, no reconhecimento de suas ideias “para 

que los espacios del diálogo alienten una nueva forma de poner atención al otro y a uno 

mismo. Ya que esos espacios de conversación (sentido que fluye a través de) son al mismo 

tiempo cognitivos y afectivo-sensoriales” podendo ser, portanto, uma dimensão a incluir na 

aprendizagem e educação de jovens e adultos na perspectiva de formação de grupos de 

diálogo capazes de tecer uma rede de conhecimento e formas de trabalhar, unindo pessoas, 

instituições, territórios, em espaços formais, não formais e informais. 

De acordo com Freire (1987, p. 8-11, grifos do autor), o diálogo é essencial numa 

educação como prática para a liberdade e emancipação das classes oprimidas, pois “O diálogo 

fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é relacional e nele 

ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-se 

dele e com ele coincidem, nele põem-se, opõem-se”, expressando através da palavra a 

consciência de uma existência sendo feita coletivamente na construção da comunidade que 

desemboca na humanização do homem no processo dialógico, em comunicação e 

colaboração. Assim, “O diálogo autêntico – reconhecimento do outro e reconhecimento de si, 

no outro – é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum”, 

permitindo a humanização do mundo pela humanização das pessoas. Neste contexto, o citado 
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autor sentencia que “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 

libertam em comunhão” através de um diálogo crítico. Entretanto, ele adverte que, quando a 

palavra se traduz em “ativismo”, pela ação exclusiva sem reflexão, não há possibilidade de 

diálogo. 

Dada a importância da educação da educação de jovens e adultos no contexto atual, 

marcado pela perda de direitos de cidadania, aumento das desigualdades, situações de 

injustiças e desamparo de inúmeros grupos de excluídos (crianças, mulheres, idosos, 

indígenas, negros/ afrodescendentes, comunidades rurais, etc.) a uma vida digna e plena nas 

sociedades contemporâneas, Lucio-Villegas (2015) ressalta a contribuição de Paulo Freire 

para uma educação de jovens e adultos como instrumento de justiça social e de participação 

cidadã. 

O projeto educativo freireano permite a construção de uma cidadania para a 

democracia participativa, a construção do sujeito democrático que se emancipa de um sistema 

de opressão (física ou simbólica) que dificulta a participação ativa das pessoas, e o método 

educacional participativo (alfabetização, círculos de investigação temática, círculos de 

cultura) se opõe ao discurso homogeneizador da aprendizagem e educação ao longo da vida, 

porque propõe a criação de relações igualitárias na descodificação e análise coletiva de 

situações problemáticas, por meio do diálogo que leva à consciência crítica (Figura 7) e 

transforma a situação, produzindo emancipação social, passando de uma consciência mágica 

para a ingênua e, finalmente, alcança a consciência crítica. 

 

Figura 7. Processo de transição de uma consciência mágica a uma consciência crítica. 

Fonte. Elaborada pela autora com base em Freire (1987) e Lucio-Villegas (2015). 
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No entanto, este autor chama a atenção para os limites deste projeto: ele é local, 

portanto não deve ser considerado como modelo único e global de educação, e a educação de 

jovens e adultos não consegue resolver todos os problemas múltiplos e complexos da 

sociedade. Todavia, o projeto educativo proposto por Freire (1987) ajuda a recuperar a 

educação como espaço coletivo de criação, reflexão e ação, contribuindo para criar relações 

sociais mais justas nos espaços locais em que se insere, como um projeto educativo único 

adequado às condições históricas, sociais, culturais nas quais os grupos vivem. 

Considerando a abordagem freireana adequada à concretização de processos 

educativos que contribuem para a justiça social e a democracia participativa em contextos 

comunitários em situação de vulnerabilidade e de dependência, sobre os quais se debruça este 

estudo, se buscou aprofundar o entendimento sobre como a educação de jovens e adultos 

nesta perspectiva pode se constituir em ferramenta catalisadora de processos de 

desenvolvimento local e emancipação destas comunidades. 

 

2.2.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Com base nas concepções dos autores, e recomendações de organismos internacionais, 

é possível entender a importância da educação de jovens e adultos frente aos enormes desafios 

do contexto contemporâneo, marcados por múltiplas injustiças sociais que vêm colocando 

milhões de pessoas à margem de uma vida digna, não se podendo mais ignorar as práticas 

educativas referentes à alfabetização, à formação profissional, à animação sociocultural e ao 

desenvolvimento local (CANÁRIO, 1999), ou seja, processos educativos que sejam capazes 

de contribuir para o empoderamento de indivíduos e de comunidades, contribuindo para o 

desvelamento e expansão das capacidades locais (FREIRE, 1987; SEN, 2010) na 

transformação da realidade, pautadas na participação e na geração de bem-estar coletivo. Para 

tanto, foi necessário perscrutar as diversas concepções e práticas de desenvolvimento local e 

como se articulam com processos educativos para jovens e adultos. 

De acordo com Martins, Vaz & Caldas (2010, p. 563), o termo desenvolvimento local 

é controverso e polêmico, envolvendo um “excesso de adjetivos ao substantivo 

desenvolvimento (local, sustentável, territorial, sustentado, integrado, democrático, 

participativo, entre outros)”, podendo referir-se a novos arranjos industriais e ser entendido 

como contrário ao capitalismo internacional. Foi considerado uma estratégia de saída da crise 

socioeconômica da década de 1980, que impactou nas relações do mercado de trabalho, em 

que houve a valorização do local por dois motivos: o sistema local que se enriquecia de 
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competências técnico-profissionais originados da cultura de tradição familiar; e as redes de 

parceria e subcontratação substituíram as grandes empresas por outras menores com atuação 

local. 

Ávila (2012, p. 16-17) atribui o surgimento do desenvolvimento local a três eventos 

ocorridos na segunda metade do século XX, quais sejam: “desmantelamento dos impérios 

coloniais europeus [...], implosão do regime socialista na ex-União Soviética [e] pelas hordas 

de operários deslocados [...] de Portugal, Espanha, Egito [...] em direção à reconstrução das 

regiões economicamente mais fortes do noroeste europeu”, emergido como processo de 

fortalecimento do sistema econômico neoliberal. 

De acordo com Milani (2003, p. 10), nas duas últimas décadas se debate a noção do 

desenvolvimento local em face da globalização, pois “O local pode ser emancipatório, tornar-

se fonte de novas utopias e apresentar potencial transformador para fazer-se o 

desenvolvimento”, que pode ser obtido a partir da ampliação das capacidades humanas por 

meio da expansão da liberdade que, na visão de Sen (2010, p. 55, grifos do autor), é “o fim 

primordial e o principal meio do desenvolvimento” que se concretiza através de cinco 

liberdades instrumentais necessárias à qualidade de vida das pessoas, a saber: (i) liberdades 

políticas, relacionadas aos direitos civis; (ii) facilidades econômicas se referem à utilização de 

recursos econômicos para consumo, produção ou troca; (iii) oportunidades sociais dizem 

respeito às disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, lazer, etc., 

para se viver melhor; (iv) garantias de transparência se traduzem nas garantias de dessegredo 

e clareza nas relações sociais em todos os âmbitos; e (v) segurança protetora é a consolidação 

de uma rede de segurança social. 

O local se constitui em território na perspectiva da endogenia (potencialização dos 

recursos locais, sejam pessoas, naturais ou outros) e a singularidade (fatores locais) do 

contexto (CANÁRIO, 1999; ROGERS, 1995). Nesse sentido, o local é construído social e 

territorialmente por meio de conexões e interações entre pessoas, fatores econômicos e 

políticos, potencializando o “capital social” entendido como o conjunto de relações sociais 

baseadas em respeito, confiança e ajuda mútua. 

Assim, é inegável a importância dos processos de desenvolvimento local como 

estratégia de redução de desigualdades sociais. Mas, como tem sido conceituado o 

desenvolvimento local? Milani (2003, p. 1) o define “como o conjunto de atividades culturais, 

econômicas, políticas e sociais – vistas sob a ótica intersetorial e trans-escalar – que 

participam de um projeto de transformação consciente da realidade local [com] significativo 

grau de interdependência entre os diversos segmentos”, envolvendo relações e conexões entre 



50 

 

pessoas, instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e entre o local e o 

global, numa dinâmica relação de interdependência. 

De acordo com Pires (In DOWBOR & POCHMANN, 2010, p. 107), “o 

desenvolvimento local é o fruto da ação integrada e sinérgica da rede institucional local, 

discutida e definida por meio de instrumentos participativos [onde] todos os atores devem 

inserir-se e integrar-se a essa nova cultura” e se configura num processo lento de mobilização 

do protagonismo da população local. 

Na perspectiva de Holanda (1999, p. 10), “O desenvolvimento local é um processo 

endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de 

promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”, por meio 

de transformações socioeconômicas que elevam oportunidades sociais e potencializam 

riquezas preservando os recursos naturais. Deve ser um processo aberto e articulado com o 

global, pois são interdependentes e se afetam mutuamente. 

Com base nas abordagens conceituais sobre desenvolvimento local vistas até aqui, é 

possível notar semelhanças e diferenças. A maior parte dos autores que estudam o 

desenvolvimento local concordam que ele deve ser endógeno e envolver a participação da 

população nos processos de transformação da realidade e melhoria da qualidade de vida. 

Assim, a participação dos atores locais é fundamental na construção dos processos de 

desenvolvimento local para que sejam efetivos. Por exemplo, Milani (2003) e Holanda (1999) 

se referem a uma transformação consciente numa relação de interdependência sistemática 

entre a população local e os parceiros externos, numa perspectiva mais humanista das ações. 

Entretanto, na abordagem de Pires (2010) a participação endógena local se resume a se inserir 

numa proposta externa construída para a comunidade, um projeto de “adaptação/acomodação” 

dos atores locais para reprodução da ideologia dominante do estado neoliberal. 

Mesmo que se considerem divergências de conceitos, o fato é que o desenvolvimento 

local é uma estratégia a ser considerada quando se propõem processos de educação de jovens 

e adultos em contextos sociais marcados por vulnerabilidade e/ou pobreza. Assim questiona-

se, como se relacionam os processos educativos para jovens e adultos e os processos de 

desenvolvimento local? Em que medida a educação de jovens e adultos pode ser uma força 

catalisadora e produtora de desenvolvimento local e bem-estar? Quais os fatores que 

contribuem para um maior impacto e quais fatores são inibidores? 

Segundo Canário (1999, p. 64-65), o desenvolvimento local deve ser entendido como 

“um processo colectivo de aprendizagem [e como] reforço da capacidade de autonomia dos 

actores locais para encetar processos de identificação e resolução de problemas, localmente 
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sentidos como pertinentes”, e se associa ao conceito de participação e de endogeneidade. A 

participação se refere ao protagonismo das pessoas do lugar nos processos decisórios do 

desenvolvimento, desde a tomada de decisão, passando pela concretização e culminando na 

avaliação dos resultados das ações empreendidas. O conceito de endogeneidade remete ao 

processo de identificação e mobilização dos atores locais em torno do desenvolvimento local 

pretendido. 

De acordo com Gómez, Freitas & Callejas (2007, p. 124-125), “o desenvolvimento 

comunitário deve ser um processo educativo e formativo no qual a população local implicada 

aprende a ser responsável participando na resolução dos problemas comuns”. O 

desenvolvimento comunitário é compreendido por estes autores como um processo 

cooperativo entre os diversos setores (econômico, político, social, educativo, cultural e 

administrativo) organizados em um território, cada um cumprindo suas funções. 

Osório (2005, p. 188) vê a formação de jovens e adultos como ferramenta catalisadora 

do desenvolvimento humano integral e comunitário, sendo “o próprio território a base para 

um programa de formação [que] só tem sentido se se orientarem para dar resposta aos 

problemas presentes na área”, devendo ser concretizada de maneira integrada, considerando 

recursos e meios existentes no local para ser eficaz. 

Na visão de Silvestre (2013, p. 157), o desenvolvimento local é indissociável do 

desenvolvimento comunitário e pessoal e se configura como “um processo interativo de 

conquista de autonomia por parte das populações, uma tomada de consciência das 

capacidades, potencialidades e recursos (naturais, humanos, materiais, financeiros) e relações 

com o meio (quer com o seu, quer com o do mundo)” produzido por meio de um 

voluntarismo que seja apoiado e acompanhado por diversos parceiros público-privados e 

especialistas (LOUREIRO, 2008). 

De acordo com Rogers (1995, p. 256), a integração entre processos educativos e 

processos de desenvolvimento local como fator dinâmico de mudança pode ser concretizada 

por meio de cinco estratégias básicas, quais sejam: (i) desvelamento da situação-problema; (ii) 

conscientização do problema, das oportunidades e das ações possíveis; (iii) educação de 

jovens e adultos e adoção de decisões compartilhadas e em colaboração; (iv) ação conjunta 

(troca de experiências, compartilhar percepções diferentes); (v) mudança/transformação social 

desejada/reinterpretação contínua/consciência da aprendizagem. 

Freire (1987) aponta para a conscientização das pessoas no enfrentamento de 

situações-limite, enquanto Canário (1999) propõe fazer da educação de adultos um eixo 
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estruturante do desenvolvimento local e transformar o desenvolvimento local em processo 

educativo. 

Assim, a temática sobre o desenvolvimento local continua a exigir estudos mais 

aprofundados no contexto planetário e local contemporâneo. Fragoso (2005a) aponta oito 

pontos diferentes para se investigar o desenvolvimento local, quais sejam: (i) local e 

desenvolvimento local, como locus das práticas sociais e espaço fluido, flexível que permite 

mediação com outros espaços e busca mudança na qualidade de vida por meio da participação 

endógena; (ii) criação de conhecimento no desenvolvimento local, na perspectiva de 

valorização dos saberes locais como ponto de partida para construção de aprendizagens 

culturalmente situadas, aproximando educação/ formação e efetiva participação endógena em 

todas as etapas do desenvolvimento local; (iii) o desenvolvimento local entre a tradição e a 

modernização, no sentido de apoiar comunidades a construir pontes entre a tradição e a 

modernização; (iv) as mulheres no desenvolvimento local, buscando compreensão, numa 

perspectiva de gênero, sobre a importância da atuação de mulheres nos processos de 

desenvolvimento local; (v) investigação sobre redes sociais no desenvolvimento local 

estudando as relações interinstitucionais e recursos relacionados ao desenvolvimento local; 

(vi) perspectiva local-global integrada tendo como elemento chave a conexão em escala 

global e local, a “glocalização”; (vii) uma perspectiva política do desenvolvimento local, 

verificando motivos e impactos da escassez de financiamento para esta área em tempos atuais 

e cada vez mais distante da participação endógena, já que a maioria dos programas vêm 

prontos com conteúdos e metodologias definidas, e (viii) as limitações do desenvolvimento 

local, identificando com clareza que o desenvolvimento local não resolverá todos os 

problemas, como por exemplo o do desemprego crescente; e, a sua sustentabilidade exige 

reinvenções e reinícios contínuos, vinculados às rápidas mudanças do contexto “glocal” 

(GOMÉZ, FREITAS & CALLEJAS, 2007) (Figura 8). 

Nesse sentido, os processos de desenvolvimento local/comunitário requerem processos 

educativos, aprendizagens adequadas aos indivíduos participantes e se conectam com 

processos da investigação participativa, surgida nos anos 1970, como alternativa ao modelo 

hegemônico e excludente de investigação em ciências sociais que não reconhecia os saberes 

produzidos pela educação popular. Assim, o desenvolvimento local/comunitário na 

perspectiva da educação popular (FREIRE, 1976) e utilizando-se da investigação participativa 

constitui-se ferramenta para a emancipação de grupos ou comunidades vulneráveis para ação 

transformadora, produção de conhecimentos e participação por meio de um trabalho prático, 

adoção de metodologias e técnicas participativas, criação de estruturas coletivas e condições 
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gerais para a endogeneidade e autonomia e fazer avançar as iniciativas endógenas 

(FRAGOSO, 2005a). 

 

Figura 8. Oito motivos para investigação sobre desenvolvimento local no contexto contemporâneo. 

Fonte. Elaborada pela autora com base em Fragoso (2005a). 

Desse modo, Fragoso (2005a; 2005b, p. 30-31) concebe o desenvolvimento local/ 

comunitário com as seguintes características: 

[…] partem de problemas comunitários ou necessidades; constituem-se como 

processos de mudança, colectivos, profundamente educativos; têm um carácter 

endógeno e integrado; como objectivos centrais aparecem a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas e a valorização/ formação dos recursos locais; o fortalecimento 

da capacidade, organização e confiança das pessoas; implicam a participação dos 

interessados; implicam a redistribuição de poder ou empowerment, bem como o 

controlo do processo pelos participantes; finalmente, devem articular-se com 

processos externos. 

No entanto, este autor destaca que “o campo de conhecimento do desenvolvimento a 

nível local apresenta uma enorme diversidade de correntes, escolas, macro e micro-conceitos 

e que as possibilidades de confusão conceptual são efectivamente grandes” (Idem, p. 33), o 

que exige clarificação e delimitação dos conceitos, atentando-se para as aceleradas 

transformações porque passam contextos e conceitos. Por isso, ele propõe a adoção do termo 

desenvolvimento participativo, que no seu entender atende melhor a uma abordagem séria 

neste campo de estudo nos dias atuais. 
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2.2.1. Desenvolvimento participativo 

Fragoso (2005b, p. 34) coloca a participação no centro dos processos de 

desenvolvimento, devendo ser compreendida como uma trilha que ajuda a construir uma 

democracia participativa. Nesse sentido, é preciso considerar os contextos sociais 

contemporâneos para “entender os problemas, potencialidades e contradições da participação 

no momento político-social […] de certa forma caracterizado por uma certa hegemonia do 

neo-liberalismo”, conscientizando-se da perda de poder do Estado que se traduz em cortes e 

privatizações de setores essenciais à proteção social básica, tais como: saúde, educação, 

segurança, e que as novas formas de participação não devem estar, inconscientemente, a 

serviço de reprodução do modelo de mercado capitalista. Assim, a participação aqui proposta 

deve centrar-se numa visão crítica da realidade, moldando novas formas de participação 

alternativas às formas de participação neoliberais e que materializem tempos-espaços (PAIVA 

& SALES, 2013) favoráveis à construção de bases para uma democracia participativa, na 

medida em que possibilita que cada participante pronuncie sua palavra (FREIRE, 1987) nos 

processos de vida comunitária que lhe diz respeito. 

Assim, o desenho de novas formas de participação para um desenvolvimento 

participativo propostas por Fragoso (2005b), adotado nesta investigação, considerou nove 

características, quais sejam (Figura 9): 

 Uma participação que assente na organização das populações e na sua capacidade de 

mudança e melhoria sociais: exige estruturas coletivas organizadas existentes ou a 

serem criadas que garantam a participação com a finalidade de produzir mudanças em 

diversos níveis (econômicos, sociais, culturais) e ações que engajem pessoas em torno 

da resolução de problemas, no atendimento às suas necessidades e na identificação de 

oportunidades para transformação significativa da própria realidade. 

 Uma participação produzida pelas próprias populações, que ao mesmo tempo a 

utilizam por meio do seu engajamento e protagonismo em todas as etapas do processo 

do desenvolvimento e da geração de resultados. 

 Uma participação conquistada de forma dialética fortalecendo a autoconfiança das 

pessoas em “suas próprias capacidades e iniciar processos de aprendizagem que 

melhorem as suas potencialidades de acção” (Gaventa, 1988 citado por Fragoso, 

2005b, p. 40). 

 Uma participação em que haja controle efetivo das populações sobre todas as fases do 

processo, desde a definição das agendas, do desenho dos projectos iniciados, do uso 
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dos recursos financeiros disponíveis, das tomadas de decisão fundamentais e controle 

de utilização dos resultados. 

 Uma participação popular que produza o entrelaçamento entre conhecimentos locais e 

saberes técnicos/ científicos para expansão das capacidades (SEN, 2010) das pessoas e 

que possibilite a criação de novas culturas técnicas que resultem na criação de 

conhecimento mais adequado à transformação social. Isso vai exigir a construção de 

processos educativos e metodologias participativas adequadas ao contexto das 

populações, planejados e executados com e por elas tendo como ponto de partida para 

novas aprendizagens a sua cultura; ou seja, criar conhecimentos a partir dos já 

existentes produzindo algum tipo de mudança individual e coletiva, pois “das 

aprendizagens resultantes desta acção educativa [é] que poderão sair as respostas para 

os problemas concretos que se escolham enfrentar. Só assim a educação pode ajudar as 

populações a construir sistemas mais adequados à transformação social” (Idem, p. 42). 

 Uma participação que implique uma aproximação com formas de democracia direta ou 

participativa. 

 Uma participação imprevisível que se assenta no “reconhecimento de que os sujeitos 

são adultos, responsáveis e capazes de tomar decisões importantes para o seu futuro” 

(Idem, p. 42), pautada na escuta profunda e na acolhida do outro como legítimo, e, 

portanto, com direito a se manifestar livremente (FREIRE, 1987; BOHM, 2005; 

MATURANA & YÁÑEZ, 2009), quaisquer que sejam as suas visões de mundo. 

 Uma participação em que a endogeneidade não se confunde com a internalidade: Melo 

(1988) citado por Fragoso (2005b, p. 43) defende que “é muitas vezes requerida uma 

intervenção externa para a iniciação dos processos”, incluindo agentes e instituições 

externas às populações apoiando-as na fase inicial do processo, alargando o âmbito da 

participação criando um ambiente favorável à criação de uma rede social participativa, 

possibilitando às populações “nutrir-se das parcerias disponíveis para em conjunto 

levar a cabo processos de melhoria social”. 

 Uma participação que se constitua como um verdadeiro processo educativo que se 

articula com a educação não formal, que possibilitam o desenvolvimento participativo 

por meio de processos de aprendizagens coletivas, que produzem processos de 

conscientização a partir da análise da situação concreta e que amplia o sentimento da 

possibilidade de transformação social ao seu redor. Participação e conscientização 

reforçam-se mutuamente. 
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Figura 9. Novas formas de participação para um desenvolvimento participativo. 

Fonte. Elaborada pela autora, adaptada de Fragoso (2005b). 

Fragoso (2005b, p. 44) define a participação no contexto do desenvolvimento 

participativo “como uma acção qualitativa e organizada que permite aos grupos 

conscientizados concretizar iniciativas que permitam a melhoria das suas vidas”. Nesse 

sentido, ela tem um profundo valor educacional porque contribui para uma formação cidadã 

crítica, ampliando as capacidades destas populações “de actuar sobre o mundo actual em que 

vivem, propondo medidas que promovem a melhoria social… enfim, formando cidadãos que 

se opõem à passividade e antes optam por ter uma palavra a dizer no seu mundo”. 

Fernandes, Todescat & Cardoso (2017, p. 19) afirmam que a participação se baseia em 

três pressupostos, a saber: consciência sobre os atos, forma de assegurá-la e voluntariedade, 

ou seja, “aquela em que o envolvido possui compreensão sobre o processo que está 

vivenciando, do contrário, é restrita; não pode ser forçada nem aceita como esmola […] uma 

mera concessão; o envolvimento deve ocorrer pelo interesse do indivíduo, sem coação ou 

imposição”. 

2.2.1.1.Educação não formal e processos de desenvolvimento participativo 

O termo educação não formal começou a ser usado no final da década de 1960, 

principalmente pela UNESCO, em um contexto propício à criação de novos espaços 

educativos, para além da educação dita formal (MARQUES & FREITAS, 2017; 
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SILVESTRE, 2013). Entretanto, a definição deste tipo de educação é polissêmica e polêmica. 

Diversos autores a colocam entre os processos educativos formais e informais; outros 

afirmam que a educação não formal é fluida e se interliga com processos de educação/ 

formação e aprendizagem permanente ou ao longo da vida, devendo se assentar em uma 

“plasticidade de espaços, tempos e contextos psicossocioculturais de forma a contribuir, o 

mais e melhor possível [para] plena realização pessoal e comunitária” (SILVESTRE, 2013, p. 

89). 

Dentro desta perspectiva, esta investigação considerou as características da educação/ 

aprendizagem não formal apresentadas por Marques & Freitas (2017) a partir de quatro 

dimensões, a saber: (i) processo; (ii) conteúdo, (iii) estrutura, e (iv) propósito (Figura 10). 

 Dimensão do processo: esta se refere a oito fatores que caracterizam a educação e a 

aprendizagem, quais sejam: (1) relação professor-aluno é mais fluida, solidária e 

aprendizagem é centrada no aprendiz; (2) avaliação não há; (3) aprendizagem 

individual e coletiva, colaborativa, centralidade nos aspectos sociais; (4) a abordagem 

pedagógica se assenta em referenciais behavioristas ou cognitivistas, construtivistas, 

construção social do conhecimento, utilizando-se da observação e da participação; (5) 

mediação da aprendizagem pelo outro, pelo aprendiz; (6) aprendizagem tácita e 

explícita; (7) aprendizagem contextual e pela flexibilidade há mais possibilidade de 

interdisciplinaridade; (8) as emoções têm um papel importante. 

 Dimensão do conteúdo: esta dimensão se assenta em três fatores que se referem à (1) 

natureza e tipo de conhecimento, mais prático, sensorial, tradicional, mental, lúdico; 

(2) estatuto do conhecimento – subvalorizado; (3) localização: fora do quadro formal, 

em associações, museus, igrejas, ONGs, empresas; espaços flexíveis. 

 Dimensão da estrutura: esta considera quatro fatores, (1) grau de planejamento e 

estrutura – os processos educativos são estruturados, organizados, sistemáticos, 

flexíveis, planejados, não organizado em idades, séries; (2) determinação dos objetivos 

e resultados são mais internos e menos burocrático; (3) duração/tempos da 

aprendizagem: variável, flexível, focado no presente, tempo parcial/curto; (4) tipos de 

grupos: heterogêneos. 

 Dimensão do propósito: ancora-se em seis fatores, a saber: (1) intencionalidade do 

professor-aluno: voluntária, motivação intrínseca; (2) certificação: em geral não é 

certificada e a qualificação não é reconhecida; (3) interesses endereçados: é 

endereçada e adaptada a subgrupos específicos da população; dá condições de 

desenvolvimento do grupo e está fortemente associada a diferenças socioeconômicas, 
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de gênero e identidade étnico-religiosa; (4) objetivos da aprendizagem: conteúdos e 

objetivos adaptados ao grupo específico em questão; (5) estatuto educativo: 

aprendizagem é o propósito principal; (6) medição dos resultados: por vezes difíceis 

de medir e imprevisíveis. 

 

 

 

Figura 10. Dimensões e fatores que caracterizam a educação não formal no contexto contemporâneo. 

Fonte. Elaborada pela autora com base em Marques & Freitas (2017). 

Como se observa, os processos educativos não formais possibilitam uma construção 

colaborativa de ações educativas com e pelas partes interessadas (populações, comunidades, 

agentes externos), criando tempos-espaços favoráveis à concretização de processos educativos 

com jovens e adultos articulados com processos de desenvolvimento participativo, 

cimentando bases de uma democracia participativa que motive pessoas e comunidades a 

assumir coletivamente as mudanças desejadas, por meio de aprendizagens colaborativas 

(FRAGOSO, 2005b; PAIVA & SALES, 2013). Ressalta-se que, autores que tratam sobre as 

tipologias educacionais concordam que processos educativos formais, não formais e informais 

apresentam características comuns que se interrelacionam e se interconectam na produção do 

conhecimento (SILVESTRE, 2013; CANÁRIO, 1999; FREIRE, 1987) e da existência 

humana. 

 

2.2.1.2.Aprendizagem colaborativa e processos de desenvolvimento participativo 

As concepções sobre aprendizagem colaborativa desdobraram-se, ao longo do século 

20, das teorias da aprendizagem que remetem à teoria da epistemologia genética de Piaget, 
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que tem como um dos pressupostos o indivíduo como construtor “de suas estruturas 

cognitivas em interação com o mundo”; da teoria sociocultural de Vygotsky, que concebe a 

aprendizagem a partir das interações entre indivíduos e com o meio em que vivem; das 

tendências pedagógicas do movimento da Escola Nova e da pedagogia progressista (TORRES 

& IRALA, 2014, p. 70), que valorizam a ação educativa dentro de um ambiente democrático e 

vivência comunitária; e do construcionismo proposto por Papert, inspirado em Piaget e 

Dewey, afirmando que a aprendizagem ocorre no fazer, na construção/criação de coisas, em 

interação com o ambiente e colaboração com outros, conforme aponta Fino (2017, p. 23): 

[…] o construcionismo enfatiza fortemente os objetos externos ao seu criador, como 

realizações no mundo, que podem ser mostradas, discutidas, examinadas, provadas e 

admiradas. Assim, partilhar uma criação pode resultar, não apenas no seu 

refinamento, mas também na obtenção de uma compreensão mais profunda das 

perspetivas das outras pessoas (grifo do autor). 

Estas teorias se centram no indivíduo que aprende, ou seja, a aprendizagem é um 

processo ativo que exige o protagonismo do aprendente e têm sua origem na Matética 

estudada por Comenius em sua obra “Spicilegium Didaticum, […] definindo-a, em oposição à 

didática [arte de ensinar], como a arte do discente (Mathetica est ars discendi), que consiste 

na tarefa de aprender e conhecer as coisas e procurar a ciência das coisas” (FINO, 2016, p. 

254). 

Sucintamente, o movimento da Escola Nova, que teve como principal expoente John 

Dewey, se centrou no aluno como agente participativo da ação educativa, como construtor de 

seu próprio conhecimento, no “aprender fazendo” e priorizou as relações interpessoais para o 

desenvolvimento humano, que produz aprendizagens socialmente interativas. A pedagogia 

progressista se centra, a grosso modo, na ação educativa e na aprendizagem para a 

transformação social. Na epistemologia genética de Piaget (construtivismo), o conhecimento é 

construído pelo indivíduo em ação e interação com outros e com o meio. Na teoria 

sociocultural de Vygotsky (sociointeracionismo), a aprendizagem ocorre em dois níveis, inter 

e intrapsíquico, no coletivo e individual, respectivamente, e parte do pressuposto que a pessoa 

é um ser social que constrói sua individualidade a partir das interações que se estabelecem 

com outras pessoas, mediadas pela cultura e são nestas interações entre indivíduos, meio e 

cultura é que ocorrem aprendizagens por meio da linguagem (TORRES & IRALA, 2014) que 

produzem a zona de desenvolvimento proximal proposta por Vygotsky, que tem como ponto 

de partida o que o indivíduo já sabe, construindo uma rota com base naquilo que ele poderá 

vir a ser, ou seja, o seu potencial de aprendizagem. No construcionismo, proposto por Papert, 

o foco está na “ação, construção e matética [que] seria explorar, manipular ferramentas e 

materiais, construir, expressar emoções alegres” (FINO, 2017, p. 24), e utiliza a tecnologia 
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como ferramenta nos processos de aprendizagem. Por se centrarem no indivíduo como agente 

da sua própria aprendizagem, na interação entre estes e o meio físico e cultural, estas teorias 

potencializam condições necessárias para materialização de processos de aprendizagem 

colaborativa. 

No contexto de aprendizagens colaborativas se moldam comunidades de prática que 

podem ser consideradas como sistemas de aprendizagem social definidas por características 

tais como: estrutura emergente, relações complexas, auto-organização, limites dinâmicos, 

negociação contínua de identidade e significado cultural (DILLENBOURG, 1999; WENGER, 

1998). Em outras palavras, possuem um rico potencial de moldagem de novos contextos por 

meio de aprendizagens ancoradas na participação, no fortalecimento de identidades, no 

alinhamento de propósitos fazendo emergir uma paisagem de práticas inter-relacionadas. 

Por se centrarem no indivíduo como agente da sua própria aprendizagem, na interação 

entre estes e o meio físico e cultural, estas teorias potencializam condições necessárias para 

materialização de processos de aprendizagem colaborativa que são convergentes com 

processos educativos para jovens e adultos articulados com processos de desenvolvimento 

local que podem ser capazes de produzir transformações em comunidades em situação de 

vulnerabilidade através do fortalecimento da participação comunitária (ROGERS, 1995; 

CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005a; GOMEZ, FREITAS & CALLEJAS, 2007). 

 

2.3.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

De acordo com Weffort (In: FREIRE, 1976), a educação de jovens e adultos 

contribuiu para o fortalecimento dos movimentos sociais no Brasil ao longo da segunda 

metade do século XX, marcados pela ambiguidade entre a mobilização e a manipulação. E foi 

nesse contexto que se iniciou o movimento de educação popular liderado por Paulo Freire, 

com o propósito de libertação das classes populares, centrado em duas vertentes, a saber: o da 

formação do educador popular e o da alfabetização das massas por meio de práticas 

educativas fundamentadas numa pedagogia da liberdade, concretizada pelos “círculos de 

cultura” onde “tanto o educador como o educando, homens igualmente livres e críticos, 

aprendem no trabalho comum de uma tomada de consciência da situação em que vivem” (p. 

25-26). Entretanto, nesse período, o Regime Militar brasileiro (1964-1985) assumiu a 

educação de jovens e adultos a partir de uma visão compensatória, focada na alfabetização das 

massas populares e marginalizou a educação popular na perspectiva freireana. 
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Assim, a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil (Quadro 6) foi marcada, 

ora por concepções da visão humanista traduzida pela educação popular na perspectiva de 

Paulo Freire (1976; 1987), ora na perspectiva do estado neoliberal reprodutora do modelo 

hegemônico, como no período do Regime Militar. Nas políticas públicas, a EJA ocupa lugar 

marginal (DI PIERRO, 2001 2005; 2010), porque é associada à ideia de atraso e de pobreza. 

Os programas de governo não consideram a diversidade dos sujeitos e os contextos da EJA. 

Nas duas últimas décadas do século XX foi assumida por organizações da sociedade civil e 

pelos movimentos sociais, não havendo financiamento suficiente, nem monitoramento 

adequado das atividades educativas realizadas. 

Nas décadas de 1940 e 1950 a EJA foi concebida na perspectiva de elevação da 

escolaridade dos adultos, bem como de enfrentar o problema do analfabetismo adulto. 

Colocou-se em evidência os benefícios da educação de adultos na educação de crianças. O 

governo central incentivou estados e municípios a regulamentarem a distribuição de fundos 

públicos destinando percentual à estruturação de serviços de educação primária para jovens e 

adultos, estabelecendo as bases para a criação e permanência do ensino supletivo integrado às 

estruturas estaduais de ensino (DI PIERRO, 2001). 

Com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 a EJA foi incluída na 

educação básica como obrigatória e gratuita. Em 1996 foi incorporada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional como uma modalidade específica, com possibilidade de 

continuação dos estudos no ensino regular bem como à formação profissional de nível 

técnico. Entretanto, naquele período, 66,2% (70,7 milhões) dos brasileiros com 15 anos ou 

mais não completaram o ensino fundamental e 23,3 milhões de brasileiros com 20 anos ou 

mais que completaram o ensino fundamental não concluíram o ensino médio (DI PIERRO, 

2010; GADOTTI, 2014). 

Quadro 6. Breve panorama da educação de jovens e adultos no Brasil. 

Período Educação de jovens e adultos no Brasil 

Décadas de 

1940 e 1950 

Criação do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942) que previa a escolarização à população 

até então excluída da escola/ Criação do Sistema de Educação de Adultos (1947). 

Campanha Nacional de Educação de Adultos (1947) visava à elevação da escolaridade dos 

adultos bem como enfrentar o problema do analfabetismo adulto. Campanha de Educação 

Rural (1952). Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958). 

Décadas de 

1960 e 1970 

Movimento de Educação de Base e Movimento de Cultura Popular do Recife (1961) trabalho 

realizado por Paulo Freire de reflexão pedagógica e apresentação de um método de 

alfabetização específico e educação jovens e adultos/ Criação dos Centros Populares de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes/ Organização de grupos populares. 

Criação do Programa Nacional de Alfabetização de Adultos pelo Ministério da Educação 

brasileiro que incorporou o método de Paulo Freire (1964). 

Instalação do Regime Militar (1964) determinou o fechamento político-institucional à 

educação popular proposta por Freire e se implanta o paradigma compensatório do ensino 

supletivo. 
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Criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). 

Diversificação do MOBRAL orientando para a continuidade da alfabetização em programas 

de educação básica para jovens e adultos. 

Lei Federal nº 5.692/ 1971. 

Décadas de 

1980 e 1990 

Extinção do MOBRAL (1985) a educação de jovens e adultos subsituído pela Fundação 

Educar. 

Constitituição Federal de 1988 (art. 208) prevê a educação básica para de jovens e adultos. 

Extinção da Fundação Educar (1990)/ Extinção da Comissão Nacional de Educação de Jovens 

e Adultos/ Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) extinto em 1992. 

Lei Federal nº 9.394/ 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece no 

art. 4º (inciso VII) a EJA como modalidade de ensino. 

Programa de Alfabetização Solidária, Recomeço remetido para a esfera da filantropia. 

Programa de Qualificação Profissional no âmbito do Ministério do Trabalho e do Emprego. 

Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos sob coordenação do 

Ministério da Educação. 

Décadas de 

2000-2010 

Plano Nacional 2001-2010 propõe políticas para a educação de jovens e adultos numa visão 

compensatória (elevação das taxas de alfabetização e nível de escolaridade). 

EJA como modalidade secundária nas políticas públicas da educação. 

Assitência estudantil (alimentação, transporte e livro didático) e proliferação de iniciativas 

pouco articuladas de EJA (Programa Brasil Alfabetizado – MEC; PROJOVEM – Secretaria 

Nacional de Juventude; PROEJA – Setec/MEC; PRONERA – Ministério do Desenvolvimento 

Agrário). 

Fonte. Elaborado pela autora com base em Di Pierro (2001; 2005; 2010); consultas à Constituição Federal 

Brasileira de 1988 e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

Gadotti (2014) sentencia que o número de analfabetos no Brasil continua, atualmente, 

quase o mesmo de há 50 anos atrás, pois o analfabetismo produz analfabetismo. Esse autor 

apresenta dois motivos para essa continuidade perversa do analfabetismo em território 

brasileiro: de um lado, a escola não está dando conta, muitos saem da escola, analfabetos; por 

outro lado, porque a escola não recebe os estudantes jovens e adultos egressos da fase de 

alfabetização e eles acabam regredindo ao analfabetismo. 

De acordo com Torres (2009), o Brasil é o país mais desigual do mundo também no 

interior de uma das regiões mais desiguais do planeta, a América Latina (SEN & 

KLIKSBERG, 2010). Possui imensas riquezas, tanto culturais como naturais. Entretanto, em 

fins da primeira década do século XXI, concentrava 40% do total de analfabetos da região 

(aproximadamente 13 milhões de brasileiros); mais de 68 milhões maiores de 15 anos não 

haviam terminado a educação primária (de 9 anos), 12 milhões de jovens entre 15 e 24 anos 

não finalizaram o ensino fundamental e cerca de dois milhões são analfabetos. 

En Brasil, el país más grande de la región (185 millones de habitantes) y una de las 

economías más grandes del mundo, se concentra el mayor número de analfabetos 

(aproximadamente 13 millones, 40% del total de analfabetos de la región); el 

analfabetismo es ligeramente superior entre los hombres (11.4%) que entre las 

mujeres (11,1%); más de 68 millones de brasileños mayores de15 años no han 

terminado la educación primaria (de 9 años, desde el 2006), es decir, cerca de la 

mitad del total de jóvenes y adultos; 12 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no 

han terminado la primaria y cerca de 2 millones son analfabetos. (informes 

nacionales para CONFINTEA VI, 2008 In TORRES, 2009, p. 8). 
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Como se pode observar a EJA enfrenta grandes desafios econômicos, sociais e 

políticos, além da pobreza, falta de trabalho decente, violência, racismo, sexismo. Nas áreas 

rurais, mulheres e povos tradicionais têm acesso limitado a essa modalidade, e quando há 

oferta, normalmente, é de má qualidade (TORRES, 2009). E continua ocupando uma posição 

marginal dentro do sistema formal de educação brasileiro (Plano Nacional de Educação 2001-

2010). Com a mudança de governo em 2003, várias iniciativas de educação de jovens e 

adultos foram implementadas pelo governo federal brasileiro. No entanto, pulverizadas e 

desarticuladas em diversos ministérios, inclusive no Ministério da Educação (DI PIERRO, 

2010). 

Segundo Di Pierro (2005, p. 1116-1117), apesar de inúmeras experiências criativas e 

exitosas na educação de jovens e adultos não formal, envolvendo entre outros processos 

educativos, a “qualificação para o trabalho e para a geração de renda, os desafios da 

alfabetização e elevação de escolaridade” não se priorizou outras dimensões da educação 

popular tais como formação para a cidadania. Esta autora destaca que um dos maiores 

desafios está em adotar “concepções mais apropriadas de alfabetização e educação básica de 

qualidade, o que implica também articular devidamente oportunidades de qualificação 

profissional e acesso às tecnologias da comunicação e da informação”; além disso, é preciso 

ampliar o investimento para esta modalidade de educação, dando primazia à formação de 

professores para a EJA. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA estabelecidas pelo Parecer da Câmara de 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), vinculado ao Ministério 

da Educação – Parecer CNE/ CEB nº 11/2000 (BRASIL, 2000), atribuíram à EJA três 

funções, quais sejam: (i) função de reparação, em que se reconhece o direito humano à 

educação a todas às pessoas; (ii) função equalizadora, que se refere ao acesso universal à 

educação formal pelos trabalhadores, donas de casa, encarcerados, aposentados, comunidades 

rurais, povos e comunidades tradicionais, que lhes possibilitem novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social e na participação cidadã ativa; e (iii) função qualificadora que dá 

sentido à EJA, considerando a incompletude da pessoa humana e a sua necessidade de 

qualificação/formação permanente, atualizando conhecimento em espaços da educação formal 

e não formal. 

Embora o governo brasileiro tenha estruturado a EJA no organograma governamental 

e tenha previsto financiamento das ações educativas e assistência estudantil para este público 

– houve uma proliferação de programas de EJA nas últimas duas décadas em diferentes 

instâncias de governo – estas ações estão precariamente articuladas entre si (DI PIERRO, 
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2010), conforme se observa: o Programa Brasil Alfabetizado é coordenado pela Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação 

(SECADI/MEC); o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) é gerido pela 

Secretaria Nacional da Juventude; o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) é mantido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) 

e ofertado pelos institutos federais de educação profissional e tecnológica; o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) é coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o Exame Nacional de Certificação de Competências é coordenado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A 

integração destes programas em âmbito governamental, tanto na esfera federal como em 

esferas estaduais e municipais é ainda um dos grandes desafios para oferta de uma educação 

de qualidade para jovens e adultos brasileiros. 

Neste sentido, os desafios da EJA no Brasil continuam os mesmos de há 50 anos atrás, 

ou seja, colocar a EJA no patamar de investimento com financiamento suficiente para 

melhoria da qualidade da educação, formação específica para educadores que atuam com esta 

modalidade educacional, alfabetização, elevação de escolaridade e educação profissional para 

jovens e adultos (GADOTTI, 2014; DI PIERRO, 2010; TORRES, 2009) são metas que não se 

concretizaram plenamente. 

Desta forma, no Plano Nacional de Educação do Brasil (PNE 2014-2024)5  foram 

previstas 20 metas a serem cumpridas entre 2014 a 2024, no intuito de reduzir desigualdades 

educacionais, ampliar o acesso à educação e elevação da escolaridade média da população 

brasileira com 15 anos ou mais, melhorar a qualidade da educação ofertada, valorização dos 

profissionais da educação, gestão democrática e financiamento da educação (BRASIL, 2015). 

Seu objetivo central é a articulação de parcerias público-privadas com organizações da 

sociedade civil para potencializar um projeto de sociedade a ser assumido por todos. Para 

tanto, o PNE 2014-2024 foi estruturado (Figura 11) em cinco diretrizes gerais (superação das 

desigualdades educacionais, promoção da qualidade educacional, valorização dos 

profissionais da educação, promoção da democracia e dos direitos, financiamento da 

educação), dez diretrizes específicas e 20 metas subdividas em quatro grupos estruturantes de 

acordo com o foco de atuação (Idem, 2015). 

                                                 

5 Aprovado pela Lei nº 13.005/2014. 
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Das 20 metas propostas no PNE, três estão diretamente relacionadas à educação de 

jovens e adultos na perspectiva de expansão do acesso e oferta de educação de qualidade e 

como direito humano, quais sejam: (i) a meta 8 se relaciona com a redução das desigualdades 

e a valorização da diversidade, incluindo ações educativas prioritárias para os 25% mais 

pobres, os residentes em áreas rurais e os afrodescendentes com elevação de escolaridade 

média de jovens entre 18 e 29 anos de idade; (ii) a meta 9 prioriza ações de alfabetização para 

jovens, adultos e idosos com elevação de escolaridade; (iii) a meta 10 trata sobre a articulação 

entre a educação básica e a educação profissional de jovens e adultos; e (iv) a meta 11 tem por 

objetivo principal triplicar a oferta de educação básica para jovens e adultos, articulada com a 

educação profissional, assumida pelo poder público, visando ampliação de oportunidades no 

mundo do trabalho, elevação da escolaridade média e redução de desigualdades. Quatro metas 

se referem à valorização dos profissionais da educação e três metas se referem ao ensino 

superior. No âmbito federal é uma tarefa sob responsabilidade dos institutos federais de 

educação profissional e tecnológica. 

De acordo com dados de monitoramento do PNE 2014-2024 (BRASIL, 2015, p. 155) 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 6 , o 

“estrato socioeconômico mais pobre também engloba um percentual elevado de jovens 

negros. Em 2013, por exemplo, 72,7% dos jovens entre 18 e 29 anos pertencentes ao quartil 

inferior de renda domiciliar per capita eram negros” e entre os jovens do quartil de renda 

superior, houve um decréscimo de 35% no percentual de negros de acordo com dados do 

Programa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)7. Os mais pobres apresentam baixa 

escolaridade e pertencem a famílias que também tiveram baixo acesso à educação formal, 

portanto, apresentam também baixa escolaridade e baixo acesso a outras políticas. “Os dados 

apontam que há persistência de relações entre raça/cor e as oportunidades educacionais, 

expressando os efeitos historicamente acumulados da discriminação racial” (Idem, 2015). 

Nesse sentido, o Inep recomenda a realização de estudos mais específicos e aprofundados 

“com a finalidade de encontrar caminhos para que os sistemas de ensino consigam ampliar a 

escolarização de sujeitos marcados por desigualdades e formas de exclusão históricas, que 

articulam idade, raça, renda e local de residência” (Idem, 2015, p.156). 

                                                 

6 Art. 5º da Lei nº 13.005/2014 atribuiu ao Inep a função de, a cada dois anos, publicar estudos para aferir a 

evolução no cumprimento das metas. Essa missão está de acordo com as atribuições legais do Inep de planejar, 

coordenar e contribuir para o desenvolvimento de estudos e pesquisas educacionais, conforme Decreto nº 

6.317/2007.  
7 Ainda de acordo com a Pnad 2013, entre os jovens de 18 a 29 anos pertencentes ao grupo dos 25% mais 

pobres, apenas 16,7 frequentavam a escola, enquanto entre os que se posicionavam entre os 25% com renda 

maior esse percentual era de 31,2%, quase o dobro (BRASIL, 2015, p. 155). 



66 

 

No que se refere à educação de jovens e adultos, o PNE 2014-2024 foca a atenção na 

alfabetização, na elevação da escolaridade articulada com a formação profissional visando 

contribuir para a redução das desigualdades educacionais e socioeconômicas, tanto em áreas 

urbanas como em áreas rurais. As metas previstas para essa modalidade educacional 

pretendem suprir as lacunas existentes ampliando ofertas de alfabetização, de escolarização e 

de qualificação profissional para brasileiros com 15 anos de idade, ou mais, que vivem em 

condições marcadas por desigualdades históricas que articulam idade, raça, renda e local de 

residência (BRASIL, 2015). Neste sentido, o PNE estabelece que: 

As ações planejadas devem ter como objetivo a superação do analfabetismo entre 

jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos, concebendo a educação como direito, 

e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a 

escolarização das pessoas ao longo de toda a vida. A articulação entre as ações de 

alfabetização e a continuidade na educação de jovens e adultos deve ser promovida 

com ações conjuntas do poder público e da sociedade civil organizada (BRASIL, 

2014, p. 35). 

Nesta perspectiva, o PNE 2014-2024 está ancorado na concepção da educação de 

jovens e adultos como um direito humano, portanto, devendo ser ofertada pelo Estado e a 

aprendizagem e a educação de jovens e adultos ao longo da vida deve ser concretizada de 

maneira articulada entre os entes federados e organizações da sociedade civil. Assim, as ações 

educativas devem ter como principal objetivo a erradicação do analfabetismo possibilitando 

aos jovens e adultos a continuidade dos estudos, elevando seu nível de escolaridade e 

adquirindo uma formação profissional. 
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Figura 11. Quadro sintético das diretrizes do PNE brasileiro 2014-2024. 

Fonte. Elaborada pela autora com base no PNE 2014-2024 e Inep (BRASIL, 2015). 

Nunes & Baladeli (2017, p. 95) destacam que “no campo do discurso tem sido 

amplamente proclamada a necessidade de melhoria da qualidade do ensino ofertado aos 

jovens e adultos, porém, no campo prático, não são dadas as condições tanto formativas para 

os professores, quanto de investimento nesta área”. Outros desafios dizem respeito à 

necessidade de monitoramento e acompanhamento do fluxo de estudantes, não bastando 

somente triplicar a oferta ampliando o acesso, sendo preciso garantir a permanência do 

estudante e uma educação de qualidade específica para a EJA. 

 

2.3.1. Educação profissional articulada com a educação básica na modalidade 

educação de jovens e adultos: o papel dos institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia brasileiros 

A política educacional pública brasileira de educação profissional destinada a jovens e 

adultos que se articula com a educação básica para jovens e adultos se assenta em dois 

Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014-

2024

Superação das 

desigualdades 

educacionais

Metas: 1 a 5, 9, 11, 12, 

14

(i) erradicação do analfabetismo, (ii) 

universalização do atendimento escolar, 

(iii) ênfase na promoção da cidadania e 

erradicação de todas as formas de 

discriminação.

Promoção da 

qualidade educacional

Metas: 6, 7, 10, 13

(iv) melhoria da qualidade da educação, (v) 

formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase em valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade.

Valorização dos(as) 

profissionais da 

educação

Metas: 15 a 18

(ix) valorização dos (as) profissionais da 

educação.

Promoção da 

democracia e dos 

direitos humanos

Metas: 8 e 19

(vi) promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública, (vii) 

promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País, (x) promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, 

à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental.

Financiamento da 

educação

Meta 20

(viii) estabelecimento de meta de aplicação 

de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB) 

que assegure atendimento às necessidades 

em expansão, com padrão de qualidade e 

equidade.
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programas governamentais de educação básica de jovens e adultos articulados com a 

educação profissional na perspectiva de inclusão social e redução de desigualdades, quais 

sejam: (i) Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), instituído pelo Decreto Presidencial 

nº 5.840/2006 (BRASIL, 2006), destinado aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade 

de acesso à educação básica (ensino fundamental e/ou ensino médio) na idade regular e que 

estejam buscando uma profissionalização; e (ii) Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), criado pela Le nº 12.513/2011 (BRASIL, 2011) com o 

objetivo de democratização da oferta de cursos de qualificação profissional em todo o País. 

Pelo Decreto nº 5.840/20068, o PROEJA foi configurado (Figura 12) para oferta de 

cursos e programas de educação profissional de formação inicial e continuada de 

trabalhadores e educação profissional técnica de nível médio, devendo ser ofertado pelas 

instituições ligadas à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em 

parceria com governos estaduais e municipais e com instituições privadas nacionais de 

serviço social, aprendizagem e formação profissional. 

De acordo com Coelho (2008, p. 96), a integração entre educação básica e formação 

profissional concebida no PROEJA reflete uma visão humanista que considera o trabalho 

como princípio educativo que se contrapõe à logica capitalista de produção, e está focada 

numa visão de formação integral dos educandos. No entanto, um dos grandes desafios do 

programa é a organização de uma escola que realmente atenda às necessidades dos 

trabalhadores “na perspectiva de construção de relações sociais solidárias e humanizadas”. 

Ressalta-se que esse programa não foi assumido integralmente pelos gestores públicos e o 

investimento do governo federal foi baixo. Embora sendo ofertado pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia ele foi relegado a segundo plano, pouco valorizado. 

O PROEJA, na perspectiva da educação de jovens e adultos articulada à formação 

profissional para povos e comunidades tradicionais, entre os quais se encontram os 

quilombolas, ainda não conquistou seu espaço na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica no Brasil. Assim, um grande desafio da Rede Federal a ser superado é conhecer 

as comunidades quilombolas, construir com elas modelos pedagógicos próprios de educação 

de jovens e adultos e de formação profissional, que respeitem sua cultura e integrem seus 

saberes; além da elaboração e implementação de um programa de formação de educadores 

para atuação com esse público. 

                                                 

8 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm>. Acesso em 

dezembro/2017. 
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Figura 12. Configuração do Programa de Integração da Educação Profissional com a educação básica na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

Fonte. Elaborada pela autora, adaptada do Decreto nº 5.840/2006 (BRASIL, 2006). 

A Lei nº 12.513/20119 (BRASIL, 2011) instituiu o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), com a finalidade de ampliar a oferta de educação 

profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira (Art. 1º). O público prioritário do PRONATEC são estudantes do ensino da rede 

pública, incluindo a EJA, trabalhadores (agricultores, pescadores, silvicultores, etc.), 

beneficiários de programas federais de transferência de renda (bolsa família, etc.), pessoas 

com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas, entre outros. 

Os cursos do PRONATEC FIC têm carga horária que varia entre as 160 horas e as 400 

horas. No PRONATEC Técnico a carga horária dos cursos varia entre as 800 horas e as 1.200 

horas, sendo ofertados tanto pelos institutos federais, governos estaduais como por 

instituições educacionais privadas e instituições privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional. Este programa teve o seu auge entre os anos de 2012 e 

2014, contando com significativo investimento do governo federal. É muito criticado por 

profissionais da educação por se tratar de um programa concebido numa visão reducionista, 

centrada na formação de capital humano e não na elevação de escolaridade e formação cidadã. 

                                                 

9 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm>. Acesso em 

dezembro de 2017. 

PROEJA

Sujeitos da 
aprendizagem

Trabalhadores que não tiveram acesso à educação básica e 
profissional na idade regular.

Modos da oferta

Formação inicial e continuada de trabalhadores: 
qualificação profissional integrada e/ou concomitante com 

o ensino fundamental (PROEJA FIC)

Qualificação profissional integrada e/ou concomitante com 
ensino médio (PROEJA FIC)

Educação profissional de nível técnico integrada com ensino 
médio (PROEJA técnico)

Instituições 
ofertantes

Institutos federais de educação profissional e tecnológicas, 
governos estaduais e municipais

Entidades privadas nacionais de serviço social, 
aprendizagem e formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical ("Sistema S")

Carga horária
PROEJA FIC ensino fundamental: 1.400 horas/ PROEJA 
FIC ensino médio: 1.400 horas/ PROEJA Técnico: 2.400 

horas
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Dada a importância da formação profissional na produção da existência humana em 

sociedades contemporâneas, houve necessidade de apresentar um breve histórico de como se 

processou e vem se processando a educação profissional no contexto brasileiro e como se tem 

articulado com a educação básica para jovens e adultos, passando por diversas transições e 

assumindo diversas concepções de acordo com transformações sociais, políticas, econômicas 

e culturais. 

A educação profissional no Brasil em âmbito nacional se iniciou em fins da primeira 

década do século XX por meio do Decreto Presidencial nº 7.566/1909, que criou 19 “Escolas 

de Aprendizes e Artífices”, subordinada ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria 

e Comércio, passando por várias mudanças (BRASIL, 2016)10 ao longo desse período aos dias 

atuais, a saber: 

 Na primeira metade do século XX ocorreram seis mudanças, quais sejam: (i) sanção 

do projeto de Fidélis Reis (1927) no Congresso Nacional tornando obrigatório o 

ensino profissional no país; (ii) em 1930 a supervisão das Escolas de Aprendizes e 

Artífices passa para o Ministério da Educação e Saúde Pública; (iii) a nova 

Constituição Brasileira de 1937 tratou sobre o ensino técnico, profissional e industrial, 

as Escolas de Aprendizes e Artífices são transformadas em Liceus Industriais 

destinados ao ensino profissional em todos os ramos e graus; (iv) com a “Reforma 

Capanema” (1941), o ensino profissional passa a ser considerado de nível médio; o 

acesso necessita de exame de admissão e os cursos são divididos em dois níveis: 

básico industrial e técnico industrial; (v) o Decreto Presidencial nº 4.127/1942 

transforma os Liceus em Escolas Industriais Técnicas oferecendo formação 

profissional equivalente ao nível secundário; e (vi) impulso da industrialização 

brasileira em 1944; 

 Na segunda metade do século XX foram onze as mudanças nas instituições e nas 

formas de oferta da educação profissional no Brasil, a saber: (i) com o 

aprofundamento entre o Estado brasileiro e a economia (1956-1961) o objetivo foi 

formar profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do país, 

privilegiando a formação do capital humano; (ii) em 1959, as Escolas Industriais e 

Técnicas são transformadas em autarquias denominadas Escolas Técnicas Federais, 

com autonomia didática e de gestão; (iii) pela Lei Federal nº 4.024/1961 o ensino 

profissional foi equiparado ao ensino acadêmico; (iv) o Decreto Presidencial nº 

                                                 

10 Linha do tempo da educação profissional no Brasil. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/historico>. 

Acesso em janeiro/2018. 
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60.731/1967 transfere as Fazendas Modelos do Ministério da Agricultura para o 

Ministério da Educação e Cultura, que passam a funcionar como escolas agrícolas; (v) 

um novo paradigma se estabelece com a Lei nº 5.692/1971 (Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira), transformando compulsoriamente o segundo grau em ensino 

técnico-profissional pela urgência de formação de técnicos na lógica de formação para 

o mercado de trabalho sob o imperativo do sistema econômico no modelo capitalista; 

(vi) a Lei nº 6.545/1978 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica; (vii) nas 

décadas de 1980 e 1990 uma nova lógica se impõe na configuração da economia 

mundial pela intensificação da tecnologia que se associa a uma nova configuração dos 

processos de produção; (viii) a Lei nº 8.948/1994 institui o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais 

e as Escolas Agrícolas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), e a expansão da oferta de educação profissional somente ocorrerá em 

parceria com os Estados e Municípios e Distrito Federal, setor produtivo ou 

organizações não-governamentais que serão responsáveis pela gestão e manutenção 

dos novos estabelecimentos de ensino; (ix) a Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) estabelece um capítulo específico para a educação profissional; 

(x) o Decreto Presidencial nº 2.208/1997 regulamentou a educação profissional e criou 

o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP); (xi) em 1999 foi 

retomado o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica; 

 Nas duas primeiras décadas do século XXI houveram nove mudanças nas políticas 

públicas de educação profissional, a saber: (i) o Decreto Presidencial nº 5.154/2004 

permitiu a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio; (ii) a Lei nº 

11.195/2005 estabeleceu que a expansão da oferta da educação profissional deveria 

ser, preferencialmente, em parceria com Estados, Municípios e Distrito Federal, setor 

produtivo e organizações não-governamentais. No ano de 2008 foi lançada a primeira 

fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

com a construção de 60 novas unidades de ensino pelo Governo Federal e o CEFET 

Paraná passou a ser Universidade Tecnológica Federal do Paraná; (iii) em 2006 foi 

instituído no âmbito Federal o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos e foi lançado o Catálogo Nacional 

dos Cursos Superiores de Tecnologia; (iv) em 2007 foi lançada a segunda fase do 
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Plano de Expansão da rede Federal com previsão de 354 unidades até o ano de 2010 e 

o Decreto Presidencial nº 6.302/2007 institui o Programa Brasil Profissionalizado e foi 

lançado o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos; (v) a Lei nº 11.892/2008 institui a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; (vi) Centenário da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica; (vii) no período entre 2003-2010 foram 

entregues 214 novas unidades da Rede Federal; (viii) a Lei nº 12.513/2011 institui o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC) e 

lançou-se o Guia Pronatec de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

destinado à formação profissional de jovens e adultos que não haviam concluído o 

ensino fundamental de nove anos; (ix) no período entre 2011-2014 foram entregues 

208 novas unidades e a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

brasileira atinge a marca de 562 unidades de educação profissional no País. 

A expansão Rede Federal11 vem se operando desde 1909. Assim, foram construídas 

140 escolas técnicas no país entre 1909 a 2002. Entre 2003 e 2016, o Ministério da Educação 

construiu mais de 500 novas unidades e totalizou 644 campi em funcionamento em 568 

municípios brasileiros. Atualmente a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica brasileira encontra-se assim configurada: 

 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que oferecem cursos de 

qualificação profissional, educação profissional integrada ao ensino médio (última 

etapa da educação básica), cursos superiores de tecnologia e licenciaturas; 

 Universidade Federal Tecnológica do Paraná; 

 Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica; 

 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e Colégio Pedro II. 

Entre as finalidades e objetivos dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (Quadro 7), estabelecidos na Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), se destacam: 

oferta de educação profissional, em todos os níveis e modalidades visando à formação cidadã 

e profissional com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

processo investigativo; fortalecimento dos arranjos produtivos locais; investigação empírica; 

oferta de capacitação técnica aos profissionais da rede pública de ensino; desenvolvimento de 

programas de extensão; pesquisa aplicada; desenvolvimento de atividades de extensão, entre 

outros. 

                                                 

11 Disponível em <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em dezembro/2017. 
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Quadro 7. Finalidades, características e objetivos dos institutos federais de educação profissional e tecnológica. 

Finalidades e características (Art. 6º e incisos) Objetivos (Art. 7º e incisos) 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em 

todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação 

profissional nos diversos setores da economia, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; II - desenvolver a 

educação profissional e tecnológica como 

processo educativo e investigativo de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais e peculiaridades regionais; III - 

promover a integração e a verticalização da 

educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infra-estrutura 

física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão; IV - orientar sua oferta formativa em 

benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 

identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural; V - constituir-se em 

centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em 

particular, estimulando o desenvolvimento de 

espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no 

apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; VII - 

desenvolver programas de extensão e de 

divulgação científica e tecnológica; VIII - realizar 

e estimular a pesquisa aplicada, a produção 

cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e 

o desenvolvimento científico e tecnológico; IX - 

promover a produção, o desenvolvimento e a 

transferência de tecnologias sociais, notadamente 

as voltadas à preservação do meio ambiente. 

I - ministrar educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, 

para os concluintes do ensino fundamental e para o 

público da educação de jovens e adultos; II - ministrar 

cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; III - 

realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade; IV - 

desenvolver atividades de extensão de acordo com os 

princípios e finalidades da educação profissional e 

tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e 

os segmentos sociais, e com ênfase na produção, 

desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos 

e tecnológicos; V - estimular e apoiar processos 

educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional; e VI 

- ministrar em nível de educação superior: a) cursos 

superiores de tecnologia visando à formação de 

profissionais para os diferentes setores da economia; b) 

cursos de licenciatura, bem como programas especiais 

de formação pedagógica, com vistas na formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 

de ciências e matemática, e para a educação 

profissional; 

c) Cursos de bacharelado e engenharia, visando à 

formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia e áreas do conhecimento; d) cursos de pós-

graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas 

diferentes áreas do conhecimento; e e) cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases 

sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 

processo de geração e inovação tecnológica. 

Fonte. Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008). 

2.3.2. A ação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo 

No contexto dessa investigação tornou-se necessária efetuar uma breve apresentação 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo (Ifes). 

Em 1909 foi criada a Escola de Aprendizes e Artífices do Espírito Santo. Em 2008 

transformou-se no Instituto Federal do Espírito Santo, como resultado da união das Unidades 

do Centro Federal de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais do Espírito 

Santo. De 1909 até 2008, o Ifes recebeu diversas denominações, a saber: 

 1909 -Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo; 
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 1937 - Liceu Industrial de Vitória; 

 1942 - Escola Técnica de Vitória (ETV); 

 1965 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo (Etfes); 

 1999 - Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (Cefetes); e 

 2008 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). 

Atualmente, o Instituto Federal do Espírito Santo12 é uma instituição de referência em 

educação profissional e tecnológica para a sociedade capixaba. Resultado da união das 

unidades do Centro Federal de Educação Tecnológica e das Escolas Agrotécnicas Federais, 

em 2008, o Ifes promove educação profissional pública de excelência, integrando ensino, 

pesquisa e extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável. 

Oferece desde cursos técnicos a mestrados e possui atualmente cerca de 22 mil alunos. São 

cerca de 90 cursos técnicos, mais de 50 cursos de graduação, mais de 20 especializações e 10 

mestrados. Com 22 campi em funcionamento, o Ifes se faz presente em todas as microrregiões 

capixabas. O Instituto possui ainda 35 polos de educação à distância no Espírito Santo. 

Um dos caminhos estratégicos definidos pelo Ifes para adentrar o universo capixaba e 

contribuir para a superação de situações de vulnerabilidades pessoais e socioeconômica no 

Estado, está na pesquisa aplicada e na extensão comunitária. Neste sentido estimula a 

implementação de projetos e programas de extensão agregando um conjunto de ações, 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social, geração de 

oportunidades e melhoria das condições de vida. 

Ainda se fez necessário, no contexto dessa investigação, caracterizar brevemente o 

Ifes Campus São Mateus. Este campus iniciou suas atividades como Unidade de Ensino de 

São Mateus, no dia 14 de agosto de 2006, com duas turmas do curso Técnico em Mecânica. 

Em 2007, a unidade recebeu a primeira turma do curso Técnico em Eletrotécnica. Em 2009, a 

Unidade São Mateus começou a atender alunos do curso Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Mecânica e Eletrotécnica. 

Entre 2008 e 2011 ofertou quatro turmas de PROEJA em parceria com rede municipal 

de educação de São Mateus e duas turmas de aperfeiçoamento e uma de especialização em 

Proeja destinadas à formação dos profissionais da educação do Instituto e da rede municipal 

de educação de São Mateus. Em 2010, teve início o curso de Engenharia Mecânica, único de 

natureza pública e gratuita da região. 

                                                 

12 Disponível em <http://www.ifes.edu.br/o-ifes>. Acesso em dezembro/2017. 
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Entre os anos de 2013 e 2014 foram ofertados oito cursos no âmbito do PRONATEC 

FIC direcionados à qualificação profissional de trabalhadores (quilombolas, jovens 

desempregados, mulheres, agricultores, etc.) oriundos dos municípios de São Mateus e de 

Montanha. 

Nesse sentido, o PROEJA e o PRONATEC FIC se constituem estratégias do governo 

brasileiro de proporcionar inclusão educacional do tipo formal e de formação profissional de 

populações vulneráveis, acenando-lhes com possíveis acessos ao trabalho decente e ao 

emprego produtivo (FAO, 2017), reduzindo desigualdades sociais. 

 

2.4.SÍNTESE DA SUSTENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO 

Considerando a complexidade da temática escolhida para esta investigação, buscou-se 

construir um quadro teórico assente numa visão da educação de jovens e adultos e do 

desenvolvimento local numa perspectiva humanista, holística e sistêmica, conforme retratado 

sucintamente na Figura 13. 

Dentro desta perspetiva, defende-se que os círculos de cultura (FREIRE, 1976) são 

ampliados pelos grupos de diálogo (BOHM, 2005), que criam espaços de ação-reflexão-ação, 

baseados na aceitação incondicional do outro (MATURANA & YÁÑEZ, 2009) e na 

confiança mútua. Estes grupos co-criam processos educativos não formais e informais 

(OSORIO, 2005; SILVESTRE, 2013), que se desdobram no interior de uma ordem implícita e 

fazem emergir uma nova ordem explicada da realidade criada/ desdobrada (BOHM, 1980). 
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Figura 13. Resumo do quadro teórico de sustentação desse estudo. 

Fonte. Elaborada pela autora com base nas conceções dos diversos autores adotados nesta investigação. 

Esses desdobramentos emergem da conscientização da zona do colapso (acidentes, 

contradições, crises, etc.) em que nada parece funcionar. O limiar dessa zona leva à zona de 

fibrilação, na qual estão presentes riscos, incertezas e bifurcações (PRIGOGINE, 2009), onde 

novas realidades podem ser concretizadas pelo desvelamento de oportunidades que 

possibilitam rupturas (HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014) e moldagem de novos 

contextos construídos compartilhadamente. 

Neste sentido, os processos de dobramentos e desdobramentos de realidades potenciais 

permitem a expansão das capacidades humanas, ampliando suas competências e habilidades 

por meio da aprendizagem e da educação ao longo de toda a vida para lidar com incertezas, 

riscos e mudanças, e construir estratégias em colaboração visando a resolução integrada de 

problemas (SEN, 2010; SEN & KLIKSBERG, 2010; UNESCO, 2018), improvisando e 

sustentando um desenvolvimento comunitário local (CANÁRIO, 1999; ROGERS, 1995; 

GOMÉZ, FREITAS & CALLEJAS, 2007), em colaboração. 

Círculos de Cultura  
(FREIRE, 1976)

Grupos de Diálogo 
(BOHM,  1980,  2005)

Zonas de transição  
(HENDERSON, 1981 

In THOMPSON, 
2014; PRIGOGINE, 

2009)

Criação de espaços de 
ação-reflexão-ação 
(MATURANA & 
YÁÑES, 2009)

Processos educativos 
não formais e 

informais (OSORIO, 
2005; SILVESTRE, 

2013)

Aprendizagem e 
educação de jovens e 
adultos ao longo da 

vida (UNESCO, 2015; 
ONU, 2015)

Desenvolvimento 
comunitário local 

sustentável 
(CANÁRIO, 1999; 
ROGERS, 1995; 

GOMÉZ, FREITAS 
& CALLEJAS, 2007; 

SEN, 2010; 
FRAGOSO, 2005a; 

2005b) 
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3. COMUNIDADES QUILOMBOLAS BRASILEIRAS 

De acordo com Pereira (2011, p. 6-7), a palavra “kilombo” se originou na África para 

designar uma aldeia sendo  

[…] originária da língua banto umbundo, falada pelo povo ovimbundo (Sul de 

Angola), que diz respeito a um tipo de instituição sociopolítica, conhecida na África 

Central, mais especificamente na área formada pela atual República Democrática do 

Congo (Zaire) e Angola. Apesar de ser um termo umbundo, constitui-se em um 

agrupamento militar composto pelos jaga ou imbangala (de Angola) e os lunda 

(província do Zaire) no século XVII. A conjunção de diversos kraals (assentamentos 

familiares) formava uma aldeia, cujo nome mais comum era a do “Kilombo”.  

No Brasil, esses povos formaram comunidades constituídas de agricultores “livres, 

que cultivam a terra, que pratica a policultura, que não destrói a natureza porque não têm 

necessidade disso” (Idem, 2011, p. 8) e se concentraram, especialmente na região nordeste 

brasileira, onde o processo colonizador foi mais intenso. No Estado do Espírito Santo elas 

estão mais concentradas em dois municípios, Conceição da Barra e São Mateus. Anjos (2006, 

p. 204) listou 52 comunidades quilombolas no Estado do Espírito Santo, destas 35 

comunidades se encontram na região norte, nos municípios de Conceição da Barra (16 

comunidades) e de São Mateus (19 comunidades quilombolas) indicando que quase 68% do 

total de comunidades do Estado se encontram nestes dois municípios. 

Até a década de 1960, essas populações eram invisíveis na sociedade brasileira. 

Habitavam terras comuns e adotaram um estilo de vida comunitária, por meio de mutirões ou 

“ajuntamentos”, produziam seu modo de vida cimentado na cultura ancestral, construindo 

habitações, produzindo alimentos baseados na agricultura familiar de subsistência, na 

medicina centrada nos recursos advindos das florestas, formando comunidades com vínculos 

familiares e na cultura ancestral (ANJOS, 2006). O termo quilombola foi vinculado, nos 

livros didáticos, aos negros escravos que fugiram dos trabalhos pesados das fazendas de café 

ou da cana de açúcar para se embrenharem nas abundantes florestas brasileiras. 

Entre os anos de 1930 aos anos 1980, o Brasil fez sua revolução industrial centrada 

num modelo de estado desenvolvimentista nacional dependente, apresentando as seguintes 

características básicas 

[…] os lucros e os investimentos dependendo do Estado, um discurso 

desenvolvimentista dominante sobre a necessidade da industrialização e da 

intervenção do Estado para promovê-la, exclusão da maioria da população [e] um 

recurso excessivo ao endividamento externo, que afinal financiou muito mais o 

consumo do que o investimento (SCHNEIDER, 1999 apud BRESSER-PEREIRA, 

2016, p. 11). 

Esse modelo de desenvolvimento econômico afetou profundamente o modo de vida 

das comunidades quilombolas brasileiras. No Estado do Espírito Santo, embora localizado na 

região sudeste (Figura 14), considerada a mais desenvolvida do Brasil, esse modelo de 
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transição econômica ocorreu tardiamente, a partir dos anos de 1960, passando de uma 

sociedade essencialmente agrária, dependente da monocultura do café, para uma sociedade 

urbana e industrial com a instalação de agroindústrias da produção de papel e celulose e 

sucroalcooleiras, inserindo a economia local na lógica do desenvolvimento nacional voltada 

ao comércio exterior, centrado no modo de produção capitalista. Essas transformações 

tiveram profundo impacto na vida das comunidades quilombolas rurais capixabas. 

 

Figura 14. Posição geográfica do Estado do Espírito Santo, no Brasil e na região sudeste brasileira. 

Fonte. Instituto Jones dos Santos Neves13. 

De acordo com Pasini (2014, p. 16), os incentivos do governo estadual à ocupação de 

terras de uso comum, “transformadas em devolutas, e a ausência de documentação de 

propriedades da terra” levaram ao imprensamento das comunidades quilombolas a partir dos 

anos 1970 quando da chegada das empresas de papel e celulose na região norte do Estado do 

Espírito Santo, gerando “um grande êxodo, provocando a saída de muitos moradores da 

região, com intuito de buscar outras possibilidades de vida”. 

Ferreira (2010, p. 4-5) destaca que a partir da segunda metade do século 20 “a floresta 

passou a ser derrubada e substituída pelos monocultivos de eucalipto em larga escala – 

inicialmente para a produção de carvão de siderurgias, posteriormente para a produção de 

celulose – seguidos da cana-de-açúcar para a produção de álcool”, trazendo a situação de 

“imprensamento” das famílias quilombolas e gerando múltiplas privações pela perda das 

terras necessárias à sua subsistência. Ainda segundo essa mesma autora, “O que em outros 

tempos era regido pela lógica do uso comum e da fartura, hoje é afirmado pela lógica da 

                                                 

13 Disponível em http://www.ijsn.es.gov.br/mapas/. Acesso em 22/08/2018. 
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propriedade privada e da escassez: de água, de alimento e de vizinhos”. Este modelo de 

desenvolvimento aprofundou desigualdades sociais, colocando as comunidades negras em 

situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Anjos (2006) ressalta que a terra passou a significar luta e resistência para manter a 

ancestralidade para as comunidades quilombolas, nas últimas seis décadas. Nos anos de 1970, 

com a emergência dos movimentos sociais negros e as lutas de comunidades negras rurais nos 

Estados do Pará e do Maranhão, foi garantido na Constituição Federal do Brasil em 1988 o 

direito à propriedade aos quilombolas conforme estabelecido no Art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): “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, 2016, p. 160). 

Em 2003, o governo brasileiro emitiu o Decreto Presidencial nº 4.887/2003 

regulamentando “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” 

(BRASIL, 2003). Neste Decreto a população de quilombos foi definida no art. 2º como 

“grupos étnico-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”. Até então, a competência para 

titulação territorial (identificação e delimitação dos territórios), na esfera federal, era da 

Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Por força deste 

Decreto, essa competência passou a ser do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). 

Contudo, a titulação de território quilombola exige o cumprimento de seis passos 

conforme orientações do INCRA14 (2016): (1) Autodefinição quilombola – para regularizar 

seu território, o grupo deve apresentar ao INCRA a Certidão de Autorreconhecimento emitida 

pela Fundação Cultural Palmares (FCP); (2) Elaboração do Relatório Técnico de Identificação 

e Delimitação (RTID), considerada a primeira etapa da regularização fundiária do território 

quilombola, quando é feito o levantamento de informações cartográficas fundiárias, 

agronômicas, ecológicas, geográficas, socioeconômicas, históricas, etnográficas e 

antropológicas; (3) Publicação do RTID – nessa fase os interessados terão prazo de 90 dias, 

após a publicação e as notificações, para contestarem o RTID junto à Superintendência 

                                                 

14 Disponível em <http://www.incra.gov.br/passo_a_passo_quilombolas> . Acesso em junho de 2017. 
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Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes; (4) Portaria de Reconhecimento – sua 

publicação, pelo Presidente do INCRA, encerra a fase de identificação do território, que 

reconhece os limites do território quilombola no Diário Oficial da União e dos Estados; (5) 

Decreto de Desapropriação e, (6) Titulação pelo Presidente do Incra mediante outorga do 

título coletivo, imprescritível e pró-indiviso à comunidade, em nome de sua associação 

legalmente constituída, sem nenhum ônus financeiro, sendo proibida a venda e penhora do 

território. Passar por todas estas etapas têm dificultado a titulação dos territórios quilombolas 

no Brasil que em grande maioria ainda estão na segunda etapa deste processo. Assim, a 

regularização fundiária dos territórios quilombolas é processo moroso e incerto. 

Para melhor compreensão da situação atual dos territórios quilombolas no Brasil e no 

Estado do Espírito Santo foi realizada consulta eletrônica aos órgãos públicos responsáveis 

por essa questão (Quadro 8). Apesar da maioria das comunidades quilombolas brasileiras 

estarem com seus territórios reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, elas ainda não 

possuem a titulação da terra, dificultando o acesso a financiamentos, a transporte, e, em 

alguns casos, restrições de acesso à saúde, privando-as de um desenvolvimento local mais 

efetivo. 

Quadro 8. Situação atual de reconhecimento e regularização fundiária dos territórios quilombolas no Brasil.  

Informações/ 

orientações sobre 

situação dos territórios 

quilombolas 

Órgão 

responsável 

Endereços eletrônicos consultados em 9 de junho de 2017 

Lista de comunidades 

titulaladas pela fundação 

Palmares até 2003 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2012/07/crsate2003.pdf> 

<http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551> 

Decreto 4.887, de 20 de 

novembro de 2003 

Secretaria da 

Presidência 

da República 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm

> 

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 

Passo-a-passo para 

titulação de territórios 

quilombolas 

INCRA <http://www.incra.gov.br/passo_a_passo_quilombolas> 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2015/03/ANEXO-04-Portaria-FCP-

n%C2%B098-de-26-de-novembro-de-2007.pdf> 

Andamento dos 

processos 

INCRA <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-

andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf> 

Comunidades com 

processos abertos 

INCRA <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-

processosabertos-quilombolas-v2.pdf> 

Quadro geral de 

Remanescentes de 

Quilombos 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2017/05/quadro-geral-15-05-2017.pdf> 

Comunidades 

Remanescentes de 

Quilombos em análise 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2017/05/COMUNIDADES-

REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-em-analise-15-05-

2017.pdf> 
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Comunidades 

Remanescentes de 

Quilombos aguardando 

visita técnica 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2017/05/COMUNIDADES-

REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-visita-15-05-

2017.pdf> 

Cartilha online para 

orientação de 

licenciamento ambiental 

em territórios 

quilombolas 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2015/03/FLUXOGRAMA-

LICENCIAMENTO-AMBIENTAL-VFINAL.pdf> 

Quadro comparativo de 

certificações emitidas 

pela Fundação Cultural 

Palmares 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2017/05/QUADRO-DE-COMPARATIVO-DE-

CERTIFICA%C3%87%C3%95ES-ANUAIS-15-05-2017.pdf> 

Certificações expedidas 

pela FCP 

(Processo da Angelim se 

encontra às fls. 69) 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2017/05/CERTID%C3%95ES-EXPEDIDAS-

%C3%80S-COMUNIDADES-REMANESCENTES-DE-

QUILOMBOS-25-04-2017.pdf> 

Caderno de Diálogos: 

construção do Plano 

Setorial para a cultura 

Afro-Brasileira 

FCP <http://www.palmares.gov.br/wp-

content/uploads/2014/04/Caderno-de-Di%C3%A1logo-Plano-

Setorial-para-a-Cultura-Afro-brasileira.pdf> 

Fonte: Elaborado pela autora com base em consultas realizadas em sítios oficiais do governo brasileiro, em 9 de 

junho de 2017. 

A perda do território levou muitos quilombolas a migrarem para áreas urbanas em 

busca de trabalho assalariado. Os que ficaram buscaram emprego em empresas que ali se 

instalaram ou em fazendas locais; outros se ocuparam da extração e do uso do eucalipto para 

produção e comercialização de carvão vegetal. A empresa constumava ceder um um “talhão” 

de eucalipto para o “facho” denominação dada pelos quilombolas para a colheita dos resíduos 

do eucalipto que “foi se tornando uma das principais alternativas para as famílias, à medida 

que seu território ia diminuindo e a escassez aumentando” (PASINI, 2014, p. 16). A produção 

de carvão vegetal foi proibida em função das condições precárias do trabalho em meados da 

década dos anos 2000. 

As situações anteriormente mencionadas têm acirrado conflitos endógenos por 

questões territoriais (Idem, 2014, p. 109), ou seja, pela perda das terras para monoculturas de 

eucalipto e de cana de açúcar, principalmente entre comunidades quilombolas localizadas nos 

municípios de São Mateus e de Conceição da Barra numa região denominada “Sapê do 

Norte” e para empresas do agronegócio de produção de papel e celulose e de produção de 

álcool e açúcar, instaladas na região, ocupando parte das terras demarcadas pelo INCRA 

como território quilombola. A denominação “Sapê do Norte” se refere ao sapê, uma planta 

que nascia em profusão na região indicando o esgotamento do solo, então, as comunidades 

quilombolas que habitam ao longo das margens dos rios Itaúnas (no município de Conceição 

da Barra) e Cricaré (em São Mateus) compreendiam que era preciso deixar o solo descansar 

por um tempo antes de novos cultivos (FERREIRA, 2010). 
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Assim, as lutas pelo território ganharam força na região do “Sapê do Norte” em fins 

dos anos 1990 e início dos anos 2000 “com a inserção das comunidades na luta contra a 

empresa Aracruz Celulose [que] se deu através da participação na Rede Alerta Contra o 

Deserto Verde, que envolvia [a] Fase-ES 15  a Associação de Geógrafos Brasileiros-ES” 

(PASINI, 2014, p. 18), possibilitando que as comunidades se articulassem e se organizassem 

na Associação Quilombola Sapê do Norte, criada em 2005. 

Contudo, Oliveira (2011, p. 154-155) ressalta que mesmo com o surgimento dos 

movimentos quilombolas em âmbito regional e estadual, tais como a Coordenação Estadual 

Zacimba Gaba e a Comissão Quilombola do Sapê do Norte, que buscam a regularização 

fundiária do território quilombola, além do acesso a outras políticas “os estudos das variadas 

situações atuais verificam que nas comunidades quilombolas locais não há uma consciência 

da identidade quilombola consolidada acerca da propriedade coletiva dos territórios, como os 

líderes dos movimentos quilombolas gostariam que existisse”. 

Entre inúmeros desafios a que estão expostas estas comunidades, Anjos (2006) destaca 

alguns, entre os quais citam-se: discriminação e racismo; pobreza; regularização fundiária; 

êxodo rural; degradação ambiental; falta de acesso às políticas básicas de saúde, educação; 

inclusão produtiva; além da ameaça de perda da identidade ancestral; o alcoolismo é um 

problema presente na maioria das comunidades quilombolas brasileiras; e escassez de 

políticas públicas específicas que considerem a singularidade destas comunidades 

tradicionais. Desta forma, Mendes (2013, p. 72) pontua que a inserção do Estado do Espírito 

Santo “de forma abrupta na lógica do capitalismo hegemônico ocidental” agravou as 

condições socioeconômicas das comunidades quilombolas pela discriminação e pela 

subalternização. 

No que diz respeito à regularização fundiária das comunidades quilombolas do norte 

do Estado do Espírito Santo, a Comissão Regional Quilombola Sapê do Norte que congrega a 

maioria das comunidades quilombolas dos municípios de Conceição da Barra e de São 

Mateus protocolou, em 2012, ao INCRA o Processo nº 54340.000131/2012-15 de solicitação 

de reconhecimento e titulação de quatro comunidades quilombolas a saber: Angelim 1; 

Angelim 3; Angelim Disa e Córrego do Macuco. Todas essas comunidades se encontram 

atualmente na segunda etapa do processo de titulação do território quilombola, ou seja, na 

                                                 

15 Fase – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional: é uma organização não-governamental 

com atuação no fortalecimento dos movimentos sociais para garantia de direitos de comunidades vulneráveis e 

com sustentabilidade. Atua no Espírito Santo desde a década de 1990. Disponível em: 

<https://fase.org.br/pt/quem-somos/historico/>. Acesso em dezembro/ 2017. 
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fase de elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação pelo INCRA. Há 

ainda um longo caminho a ser percorrido até a titulação do território, pois este processo pode 

durar décadas. 

Cabe ressaltar que em âmbito internacional, a ONU promulgou, em 2015, a Década 

Internacional de Afrodescendentes 2015-2024, assente em três eixos de ação, quais sejam: 

reconhecimento, justiça e desenvolvimento. A atitude desse organismo internacional é a 

mobilização dos Estados-membros para combate ao racismo, escravidão e violências 

correlatas pelas quais os povos de origem africana têm sido historicamente afetados. Então, é 

imperativo trabalhar no reconhecimento dos direitos e da dignidade humana desses povos; 

reparação de danos aos seus direitos fundamentais e criação de estratégias de inclusão e de 

desenvolvimento dessas populações. Nesse contexto, a educação de jovens e adultos e a 

formação profissional cumprem o papel de expandir os seus conhecimentos e competências, 

contribuindo para a redução da pobreza, por meio da inclusão socioprofissional de 

quilombolas localizados em áreas rurais. 

No plano de ação da Década Afro 2015-2024, no eixo que se refere ao 

reconhecimento, há um apelo de “promover um melhor conhecimento, reconhecimento e 

respeito quanto às culturas, à história e às tradições da população afrodescendente, inclusive 

por meio de pesquisas em educação, e promover a inclusão plena e correta das contribuições 

dos afrodescendentes” (ONU, 2015b, p. 11); e no eixo do desenvolvimento se destaca a 

exigência de oferta de uma educação de qualidade que “seja acessível e disponível nas áreas 

onde vivem comunidades de afrodescendentes, especialmente em zonas rurais e comunidades 

marginalizadas, a fim de melhorar a qualidade da educação pública” (Idem, 2015b, p. 15). 

No Brasil, o processo histórico das comunidades quilombolas mostram uma narrativa 

de lutas contra o racismo, pela terra e território, pela vida, pelo respeito à diversidade 

sociocultural, pela garantia do direito à cidadania, pelo desenvolvimento de políticas públicas 

que reconheçam, reparem e garantam seus direitos à saúde, à moradia, ao trabalho e à 

educação de qualidade para jovens, adultos e idosos. Em meio ao cenário público e político, 

essas lutas configuram-se como questões sociais, ligados intrinsecamente ao racismo 

(BRASIL, 2013). Embora, tenha sido criada uma política de desenvolvimento sustentável 

para povos e comunidades tradicionais (BRASIL, 2007), entre os quais se incluem 

quilombolas, ribeirinhos e indígenas, o governo nacional caminha a passos lentos na 

implementação de uma política específica estruturante de processos de inclusão e redução de 

desigualdades raciais e de desenvolvimento comunitário local, construídos com essas 

populações. Reverter este quadro é uma necessidade urgente para garantia dos direitos 



84 

 

humanos e resgate da dignidade desses povos. Suprir as lacunas de políticas de proteção 

social básica específicas para essa população se constitui em débito do governo brasileiro. 

Nesse sentido, esse estudo pretende estabelecer bases, junto com e nestas 

comunidades, de um desenvolvimento comunitário local sustentável com a efetiva 

participação dos quilombolas, tendo a formação profissional e a educação de jovens e adultos 

como força catalisadora e estruturante de processos de desenvolvimento local e de uma 

transformação forjada e desejada coletivamente por eles. 

 

3.1.POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS QUILOMBOLAS 

BRASILEIROS 

De acordo com dados do Censo do IBGE 2010 (BRASIL, 2013, p. 55), a taxa de 

analfabetismo absoluto das pessoas acima de 15 anos é de 7,1% para brancos e de 16,9% para 

pessoas negras. “O analfabetismo funcional (menos de quatro anos de estudo) é de 32,3% 

para a população negra e atinge 18,4% da população branca”. Estes dados demonstram a 

exclusão educacional de pessoas negras no Brasil. Para superação desse gigantesco desafio o 

governo brasileiro propôs as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que 

regulamentam a Lei nº 10.639/2003 16 ” e estabelecem a obrigatoriedade de inclusão da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial da rede de educação 

brasileira, no intuito de ampliar o acesso e a permanência desta população na escola de 

maneira a garantir o desenvolvimento social, cultural, econômico, individual e coletivo. 

Neste sentido, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

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

Afro-Brasileira e Africana (Idem, 2013, p. 56) prevê, para a educação de jovens e adultos, 

ações primordiais prioritárias, tais como: (a) ampliação e cobertura de EJA em todos os 

sistemas de ensino e modalidades, para expansão do acesso à educação da população 

afrodescendente; (b) assegurar à EJA vinculação com o mundo do trabalho fomentando ações 

e projetos que pautem a multiplicidade do tripé espaço-tempo-concepção e o respeito à 

Educação das Relações Étnico-Raciais; (c) inclusão do quesito cor/raça nos diagnósticos e 

programa de EJA; (d) implementação de ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de 

materiais didático-pedagógicos que respeitem, valorizem e promovam a diversidade, a fim de 

                                                 

16 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em dezembro/2017. 
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subsidiar práticas pedagógicas adequadas à Educação das Relações Étnico-Raciais; (e) 

inclusão na formação de educadores de EJA a temática da promoção da igualdade étnico-

racial e o combate ao racismo; (f) estimular as organizações parceiras formadoras de EJA, 

para articulação com organizações do movimento negro local, com experiência na formação 

de professores. 

No que tange ao direito desta população à educação profissional e tecnológica, a 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) 

se comprometeu a contribuir com sua rede de institutos federais pesquisando e publicando 

materiais de referência para educadores e materiais didáticos para os estudantes na temática 

da Educação das Relações Étnico-Raciais. Outras ações estão previstas, nomeadamente 

(Idem, 2013): (a) incremento de mecanismos de financiamento de forma a possibilitar a 

expansão do atendimento, principalmente para jovens afrodescendentes; (b) garantir a 

implantação de núcleos destinados ao monitoramento, estudo e desenvolvimento da Educação 

das Relações Étnico-Raciais e Políticas de Ações Afirmativas em todas as unidades da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica; (c) manter diálogo permanente entre os 

Fóruns de Educação e Diversidade Étnico-Racial, os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e 

Indígenas (NEABIs), Lei nº 11.645/200817 que incluem a educação indígena, e as instituições 

da Rede de Educação Profissional e Tecnológica; (d) os Institutos Federais, Fundações 

Estaduais de Educação Profissional e instituições afins deverão implementar programas de 

pós-graduação e de formação continuada em Educação das Relações Étnico-Raciais para os 

servidores e educadores da região de sua abrangência. 

O Plano Nacional também prevê a Educação Escolar Quilombola (Idem, 2013), que 

deve levar em consideração, na educação formal, as temáticas da memória coletiva, das 

línguas remanescentes, dos marcos civilizatórios, das práticas culturais, das tecnologias e 

formas de produção do trabalho, dos acervos e repertórios orais, dos festejos, usos e tradições 

e da territorialidade. As ações fundamentais para a educação em comunidades remanescentes 

de quilombos são: (a) capacitação de gestores locais; (b) mapeamento das condições 

estruturais e práticas pedagógicas das escolas localizadas nas comunidades quilombolas; (c) 

garantia do direito à educação básica para crianças, adolescentes e modalidades de EJA; (d) 

melhoria da rede física escolar; (e) formação continuada de educadores(as) da educação 

básica que atuam em comunidades quilombolas; (f) editar e distribuir materiais didáticos 

específicos; (g) produzir materiais específicos para EJA em comunidades quilombolas, 

                                                 

17 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em 

dezembro/2017. 
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transformando o espaço escolar em fator de integração comunitária; (i) incentivar a relação 

escola/comunidade para maior interação da população com a educação; (g) ampliar a oferta de 

ensino médio para possibilitar a formação de gestores e profissionais da educação das próprias 

comunidades. 

O Decreto Presidencial nº 6.040/2007 18  instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para fins deste 

Decreto, povos e comunidades tradicionais são considerados (BRASIL, 2007) “grupos 

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

organização social, que ocupam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica” e utilizam conhecimentos 

transmitidos pela tradição. Territórios tradicionais são considerados “os espaços necessários à 

reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais [e] utilizados 

de forma permanente ou temporária” e se referem aos povos indígenas e quilombolas; e 

desenvolvimento sustentável se refere ao “uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para 

a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades 

para as gerações futuras”. No entanto, a construção de um plano de ação para implementação 

de uma política de desenvolvimento sustentável específica para esses povos com a sua 

participação é uma lacuna a ser preenchida. 

Souza & Souza (2014, p. 199) ressaltam a importância da efetiva participação da 

população negra no processo de luta por seus direitos para provocar mudanças tanto no 

âmbito legal, “no que se refere ao reconhecimento dos direitos, como no aspecto social, 

cultural e educacional buscando a inclusão e a valorização do negro nos diversos espaços 

deste imenso território, sendo o diálogo fundamental neste processo”. Será com a participação 

efetiva da população negra na valorização de sua história que a sociedade brasileira poderá 

consolidar a sua rica diversidade. 

 

3.2.COMUNIDADE QUILOMBOLA RURAL IMPLICADA NO ESTUDO 

Devido à complexidade do tema, bem como o fato de envolver uma quantidade 

significativa de situações a serem investigadas, essa pesquisa se centrou na comunidade 

quilombola Angelim 1, localizada a dois quilômetros da Vila de Itaúnas, distrito do município 

de Conceição da Barra, na região norte do Espírito Santo, um balneário que recebe turistas de 

                                                 

18 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 

dezembro/2017. 
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todo o território nacional, durante todo o ano. Porém, com maior incidência no verão 

(dezembro a fevereiro) e no inverno (julho). O critério de escolha primordial foi a abertura de 

lideranças da comunidade à participação nesse estudo. 

Localiza-se, ainda, na zona de amortecimento do Parque Estadual de Itaúnas (PEI), 

uma Unidade de Conservação da Mata Atlântica vinculada ao Instituto de Meio Ambiente do 

Espírito Santo (IEMA), entre o monocultivo do eucalipto e a Vila de Itaúnas num contexto 

socioambiental e espacial marcado pela degradação ambiental; queimadas; poluição dos rios 

Itaúnas e Angelim; diminuição dos peixes; proibição da caça e diminuição da terra disponível 

para a agricultura familiar. Desse modo, buscam alternativas de produção que passam pela 

fabricação da farinha de mandioca, do beiju, da goma, entre outros derivados da mandioca, 

que são comercializados em feiras, nas vilas e cidades da região. A mandioca, junto com a 

criação de animais de pequeno porte, pesca e caça fazem parte das tradições quilombolas 

(PASINI, 2014; FERREIRA, 2010). A religiosidade também está presente nas famílias da 

comunidade Angelim, tendo como padroeira da comunidade Santa Clara, celebrada no mês de 

agosto com ladainhas e encontros familiares e vizinhos, com partilha de alimentos, contação 

de histórias e encerramento com o “forró”; incluindo o Ticumbi, uma manifestação cultural de 

ancestralidade africana, que se realiza no mês de janeiro. 

A situação do território Angelim 1 se encontra atualmente em processo de elaboração 

do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. Embora ele esteja demarcado extra-

oficialmente pelo INCRA, a titulação é morosa e a delimitação das fronteiras da comunidade 

é fluida e dinâmica, pois muitas famílias residentes no território não sabiam do pertencimento 

à comunidade quilombola Angelim 1. Desse modo, para efeito dessa investigação a 

comunidade foi delimitada considerando as 41 famílias cadastradas pela agente comunitária 

de saúde que lá atua. Esse estudo foi autorizado pela Presidente da Associação de 

Agricultores e Agricultoras da Comunidade Quilombola Angelim 1 (AACQUA), Senhora 

Claudentina Trindade Alves, sendo substituída, em abril de 2017 pelo Senhor Terezino 

Trindade Alves. 

De acordo com Pasini (2014, p. 54), a comunidade quilombola Angelim 1 estava 

constituída em 2014 por cinco núcleos familiares, a saber: (i) Núcleo Familiar Batista 

Silvares, (ii) Núcleo Familiar Jesuino Santos, (iii) Núcleo Familiar Zeferino, (iv) Núcleo 

Familiar Timbohyba, (v) Núcleo Familiar Guimarães (Figura 15). 
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Figura 15. Distribuição espacial dos grupos familiares da comunidade quilombola Angelim 1, em 2014. 

Fonte. Extraída de Pasini (2014, p. 55). 

As principais referências da comunidade Angelim 1 são o rio Angelim; o Porto dos 

Tocos, onde ficavam as canoas que transportavam as farinhas de mandioca no período 

escravagista, pertencente à família Batista/Silvares; os grupos familiares; as lagoas 

(atualmente todas estão secas); o local anteriormente ocupado pela escola que, atualmente, se 

divide entre a Igreja Católica “Santa Clara” e o restaurante quilombola (atualmente, fonte de 

conflito entre o núcleo familiar Batista/Silvares, que inclui a família Trindade Alves e o 

núcleo familiar Guimarães). 

Recentemente, em 2015 foi incorporada a “retomada”, que se caracteriza por lotes de 

terras pertencentes à Fibria Papel e Celulose ocupados por famílias da comunidade e de outros 

municípios, demarcados pelo INCRA como território quilombola Angelim. A “retomada” é 

uma forma que as famílias remanescentes de quilombos encontraram de reaver seu território e 

manter sua ancestralidade, pois “Neste espaço dos ‘pretos’, a ‘terra era à rola’, designando a 

vastidão de ‘terras soltas’ que permitiam a alternância e mudança de moradia, conforme o uso 

e a produção que se desejasse fazer” (FERREIRA, 2010, p. 25, grifos da autora). 

De acordo com Pasini (2014, p. 95), entre os anos de 2010 e 2011, os quilombolas da 

comunidade Angelim 1 apoiados por outras comunidades da região do Sapê do Norte e 

parceiros externos; entre eles, estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo e diversas 
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organizações da sociedade civil “agregando em torno de 200 pessoas. Com machado, eles 

derrubaram eucaliptos que ocupavam a Lagoa do Murici, que ainda estava adensada com 

eucaliptos” e fizeram as primeiras retomadas de parte das terras consideradas como 

pertencentes ao território Angelim 1 (Figura 16). 

 
Figura 16. Áreas das "retomadas" consideradas partes do território quilombola Angelim 1. 

Fonte. Extraído de Pasini (2014, p. 94) 

Essa situação levou a Fibria Papel e Celulose a se aproximar e ouvir a comunidade. A 

primeira demanda da comunidade à empresa foi a solicitação de apoio para resolução da 

dificuldade de acesso à água “Com a poluição do córrego Angelim, as mudanças climáticas na 

região, a diminuição dos córregos e rios, a seca e a ocupação das lagoas pelo eucalipto, as 

famílias têm muita dificuldade de acesso à água” (Idem, 2014, p. 96). Assim, a Fibria 

construiu um poço em terras do núcleo familiar Batista Silvares com a promessa de construir 

nos outros núcleos familiares, o que não se efetivou e acabou gerando mais conflitos na 

comunidade. 

A partir de 2011, a Fibria iniciou a implementação do Programa de Desenvolvimento 

Rural Territorial (PDRT), em quatro estados brasileiros, como o objetivo de estreitar laços 

com as comunidades afetadas em seus territórios de atuação, incluindo a comunidade 

quilombola Angelim 1. 

O PDRT 19  é um “programa que capacita agricultores familiares, organizados em 

associações e redes para produção de culturas variadas e a criação de pequenos animais” 

(FIBRIA, 2016-17) orientado por três eixos: (i) assistência técnica às famílias da agricultura 

                                                 

19 Disponível em <http://www.fibria.com.br/r2016/pt/pdrt.html>. Acesso em janeiro 2018. 
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familiar; (ii) utilização de tecnologias de baixo custo, minimizando o impacto ambiental; e 

(iii) “orientação para o acesso a políticas públicas, que ampliam possibilidades de 

comercialização de produtos” disponibilizando uma equipe de técnicos que atuam 

sistematicamente com os agricultores. A partir dos anos de 2016 promove a transição da 

agricultura tradicional para a agroecologia, qualificando sua equipe técnica que forma os 

agricultores familiares. 

A atuação da Fibria na comunidade Angelim 1 é marcada por aproximações e recuos. 

No ano de 2011 construiu o poço de captação de água e em 2012 contribuiu para a construção 

de um restaurante quilombola no espaço considerado do núcleo familiar Batista Silvares, que 

também levou a diversos conflitos internos, levando ao fechamento do restaurante em 2014, 

dissolvendo a organização comunitária da Angelim 1 em núcleos familiares. Entre os anos de 

2014 e 2015 foram constituídas quatro associações de moradores, entre elas a AACQUA. A 

dissolução dos núcleos familiares e posterior constituição das associações se deve ao fato de a 

coordenação do PDRT ter adotado o critério de disponibilização de recursos e parcerias 

somente a pessoas jurídicas e não mais a pessoas físicas, em função dos conflitos internos 

cada vez mais acirrados em torno da distribuição da água e do fechamento do restaurante 

quilombola, que têm dividido famílias com laços de parentesco bem próximos (sobrinhos, 

tios, primos). 

As “retomadas” com ocupação de terras demarcadas pelo INCRA como pertencentes 

ao território da comunidade Angelim 1, mas de propriedade legal da Fibria, continuam 

ocorrendo desde 2011; a mais recente ocorreu em agosto de 2018. Essas “retomadas” têm 

atraído pessoas e famílias de diversas localidades, gerando mais conflitos internos na 

comunidade. Para resolução desse problema, a empresa disponibilizou um hectare de terra 

(denominado “área de recuo”) para cada família associada, em regime de comodato com as 

associações, a ser utilizado por elas na ampliação dos cultivos da agricultura familiar e/ou 

implantação de equipamentos de uso comunitário, tais como: construção da sede da 

associação e construção e/ou revitalização das casas de farinha. Os lotes de terras ocupadas 

por famílias que não estão em regime de comodato em “áreas de recuo” disponibilizadas pela 

empresa não são atendidas pela equipe do PDRT e se encontram em situação de litígio. 

Desde 2015 o PDRT adotou a estratégia do engajamento comunitário por meio de 

disponibilização de insumos, equipamentos e assistência técnica rural às famílias que 

aceitaram implantar hortas familiares de base agroecológica, realizando acompanhamentos 

mensais com dois planejamentos anuais, realizados no início e no final de cada ano para 

avaliação comunitária do ano anterior e planejamento coletivo do plano de ação para o ano 
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seguinte, respectivamente. Atualmente, sete famílias associadas à AACQUA se beneficiam 

desse programa e realizam entregas no Programa de Aquisição de Alimentos, implementado 

pelo governo brasileiro para fortalecimento da comercialização da agricultura familiar. 

 

4. METODOLOGIA 

De acordo com Minayo (2002, p. 16), “a metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o potencial 

criativo do investigador”. Assim, essa foi uma investigação descritiva de cunho qualitativo 

centrada em abordagens participativas próprias da investigação-ação, ancoradas nas quatro 

temáticas centrais interdependentes propostas por Barbier (2007, p. 118), quais sejam: “a 

identificação do problema e a contratualização; o planejamento e a realização em espiral; as 

técnicas de pesquisa-ação e a teorização, avaliação e a publicação dos resultados”, tendo 

como princípios, a produção de conhecimento e a mudança numa situação e num contexto 

específicos (Figura 17). 

Dentro desta perspectiva, a identificação do problema e a contratualização dizem 

respeito à definição da população-participante, à realização de uma escuta preliminar para 

desvelamento do que essa população define como situação ou problema a ser resolvido. Em 

outras palavras, a pesquisa-ação “define-se por uma situação precisa concernente a um lugar, 

a pessoas, a um tempo, a práticas e a valores sociais e à esperança de uma mudança possível” 

(Idem, 2007, p. 119), ou seja, a intervenção é coletiva e ocorre em tempo-espaço específico. 

Um contrato aberto envolvendo membros da população-participante e pesquisadores 

possibilita a participação de todos os implicados no estudo, desde a sua concepção à avaliação 

final dos resultados, através da definição compartilhada de funções de cada um, finalidades da 

ação, tempo, orçamento, zonas limítrofes físicas e simbólicas e o código de ética em pesquisa, 

em relações interpessoais horizontais, sem hierarquias ou imposições. 
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Figura 17. Método da pesquisa-ação adotado no estudo. 

Fonte. Elaboração da autora, adaptada de Barbier (2007). 

Nesse clima de aceitação do outro como legítimo, favorável à participação e às 

aprendizagens colaborativas, se instituem o pesquisador coletivo e uma base para moldagem 

de comunidades de prática (BARBIER, 2007; MATURANA & YÁÑEZ, 2009; TORRES & 

IRALA, 2014; FINO, 2017; DILLENBOURG, 1999; WENGER, 2012) que se comprometem 

espontaneamente com a mudança desejada por todos os implicados, materializando um 

desenvolvimento participativo forjado em círculos de diálogo (FREIRE, 1976; 1987; BOHM, 

2005; ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005a; GOMEZ, FREITAS & 

CALLEJAS, 2007), numa relação de confiança e ajuda mútuas. 

O planejamento e a realização em espiral envolvem três etapas interligadas e 

interativas, que se referem ao “objeto abordado”, ao “objeto co-construído” e ao “objeto 

efetuado”, em que “a temporalidade é reconhecida com sua sequência de conflitos e de 

mediações ligados à ação” (BARBIER, 2007, p. 121). No objeto abordado se identifica a 

situação-problema da população participante; se constitui o pesquisador coletivo e a análise 

de suas implicações na implementação do estudo, por meio de uma observação participante e 

escuta sensível do modo de vida da população participante (práticas, vivências, 

comportamentos), com um diagnóstico do contexto e com novas questões a serem inseridas 

na pesquisa (confirmação das hipóteses junto à população participante). 

Estruturadas estas ações, inicia-se a segunda etapa, a do objeto co-construído, que se 

refere “a um corpus teórico” a ser elaborado, envolvendo uma “segunda série de hipóteses 
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ancoradas em pontos-chave da situação problemática e construção de um modelo de análise 

multirreferencial”, implicando um diagnóstico a partir da escuta sensível do vivido, 

recorrendo a referências da ciências humanas e sociais, integrando prática e teoria, num 

processo co-formativo (Idem, p. 122-123), onde todos ensinam, aprendem e provocam 

mudanças no contexto de forma compartilhada (Figura 18), envolvendo conflitos e mediação 

assumidos numa temporalidade reconhecida. 

A partir do tratamento dos dados encontrados e atribuição de sentidos pelo 

pesquisador coletivo, confirmado junto à população participante e uma análise 

mutirreferencial de suas reações, considerando os registros do diário, elabora-se o relatório 

parcial pelo pesquisador coletivo. No objeto efetuado, avalia-se os efeitos da mudança 

provocada pela intervenção, momento em que ocorre a validação da análise pelos 

participantes e a redação do relatório final e sua publicação. 

As técnicas da pesquisa-ação propostas por Barbier (2007) que atendem à abordagem 

desse estudo se centraram nas técnicas da observação participante ativa, em que “o 

pesquisador tenta, por meio de um papel desempenhado no grupo, adquirir um status no 

interior do grupo ou da instituição que ele estuda. Ele está simultaneamente dentro e fora do 

grupo” (p. 126), participa de atividades frequentes da população envolvida, tais como festas, 

rituais religiosos, estabelecendo vínculos de confiança e aceitação. Utilizando-se de técnicas 

da escuta e observação não estruturada e não codificada, registra os acontecimentos no tempo 

em ocorrem na vida cotidiana dos participantes (registro escrito e/ou por meio de gravação). 

A outra técnica é o diário de itinerância, ou diário da pesquisa-ação, compreendido na 

perspectiva de um instrumento de registro “do percurso estrutural de uma existência concreta 

tal qual se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira inacabada, no emaranhado dos 

diversos itinerários percorridos por uma pessoa ou por um grupo” (BARBIER, 2007, p. 134), 

redigido em três etapas, a saber: a primeira se refere ao diário-rascunho, escrito diariamente 

com as percepções alcançadas sobre o contexto em que se estuda; a segunda etapa diz respeito 

ao diário elaborado em que, aproveitando-se das informações e percepções registradas no 

diário-rascunho, reescrevendo-o articulando as percepções, observações participantes com 

uma base teórica; na terceira escreve-se o diário comentado, estruturante da confecção do 

relatório final da pesquisa-ação concretizada. 
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Figura 18. Procedimento da pesquisa-ação numa temporalidade reconhecida de conflitos e mediação assumidos 

coletivamente. 

Fonte. Elaboração da autora, adaptada de Barbier (2007, p. 122). 

A teorização em pesquisa-ação é a atividade que “leva o resultado da pesquisa a um 

estabelecimento de modelos dos processos coletivos conduzindo à realização dos objetivos da 

ação, quer dizer, a resolução do problema inicial. […] essa teorização é sempre local” (Idem, 

p. 144). A avaliação é um processo que permeia todas as atividades da pesquisa-ação e deve 

ser realizada coletivamente, envolvendo todos os participantes, em todas as etapas do estudo, 

num processo reflexivo de compreensão do alcance da mudança, moldando novos caminhos 

quando e se necessários. A publicação dos resultados obtidos com a pesquisa-ação é 

importante para dar visibilidade aos novos conhecimentos produzidos coletivamente sobre o 

contexto em que se fez a intervenção. 

Thiollent (2011, p. 56) propõe um roteiro flexível como ponto de partida para a 

realização de uma pesquisa-ação, implicando uma fase inicial exploratória e uma fase final, a 

da divulgação dos resultados, “sabendo que, no intervalo, haverá uma multiplicidade de 

caminhos a serem escolhidos em função das circunstâncias”, tais como: a escolha coletiva de 

um tema, a colocação do problema, a coleta dos dados, o diagnóstico, a participação endógena 

na resolução da situação-problema e a produção de novos conhecimentos sobre a realidade 

pesquisada. 

Objeto 
abordado

• situação problemática sentida pela população participante;

• esclarecimento do pesquisador profissional interessado na situação;

• constituição do pesquisador coletivo, delimitação da população participante, negociação da
intervenção, contrato;

• análise das implicações do pesquisador coletivo, criação de dispositivo de pesquisa em
relação ao problema a resolver, escuta das práticas, discursos e vivência da população
participante.

Objeto co-
construído

• primeira etapa da pesquisa-ação: hipóteses de esclarecimento da lógica interna dos
comportamentos face à situação; dignóstico e confirmação das hipóteses junto com a
população participante e novas questões a serem introduzidas na pesquisa;

• segunda etapa: referência a um corpus teórico a ser construído; segunda série de hipóteses
apoiando-se sobre os pontos-chave da situação-problema e construção de um modelo de
análise multirreferencial, produzindo efeito de co-formação entre população participante e
pesquisador coletivo;

•novo tratamento dos dados encontrados durante a abordagem do objeto e novas questões;
nova produção de dados e atribuição de sentido pelo pesquisador coletivo e confirmação junto
à população participante e análise multirreferencial de suas reações; escrita do relatório parcial
pelo pesquisador coletivo.

Objeto 
efetuado

• avaliação e supervisão na existência concreta do sujeito das consequências dos efeitos da
mudança; validação da análise pelos participantes; escrita do relatório final e publicação dos
resultados.
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Desse modo, a área delimitada para esse estudo foi a comunidade quilombola Angelim 

1, localizada no distrito de Itaúnas, município de Conceição da Barra, na região norte do 

Estado do Espírito Santo, Brasil. Nesse estudo a pesquisa-ação foi suscitada pela pesquisadora 

interessada na questão de processos educativos articulados com processos de 

desenvolvimento local. O critério de escolha desta comunidade, entre as 34 comunidades 

quilombolas autointituladas, atualmente na região norte do Espírito Santo, se deu pela 

facilidade de acesso e acolhida da comunidade a esse estudo, sendo realizado no período entre 

abril de 2015 e dezembro de 2017. 

O diagnóstico da comunidade foi construído por meio de um censo comunitário com a 

aplicação de formulários através de visitas domiciliares; aplicação de questionários com os 

principais agentes externos parceiros da comunidade; entrevistas com lideranças da 

comunidade e com representantes das principais instituições parceiras da comunidade. Os 

dados coletados com a aplicação desses instrumentos contribuíram, após tratamento e análise, 

para a produção de uma radiografia da comunidade quilombola Angelim 1. 

Ressalta-se que esta investigação-ação se pautou em todas as suas etapas e 

intervenções por uma conduta ética, respeitando-se todos os direitos dos participantes, estando 

aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), via Plataforma Brasil, 

conforme Parecer Consubstanciado nº CAAE 60923916.9.0000.5072, de 3 de abril de 2017 

(ANEXO B). 

 

4.1.ABORDAGEM CENTRADA NA INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

Uma das questões que esta investigação se propôs a responder foi, em que medida a 

investigação-ação é uma abordagem adequada ao contexto e facilitadora de processos de 

educação e de desenvolvimento local? Cabe ressaltar que neste estudo a denominação 

investigação-ação foi utilizada como sinônima de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011; EL 

ANDALOUSSI, 2004; BARBIER, 2007; DIONNE, 2007), investigação participativa 

(LUCIO-VILLEGAS, 2014) e “investigação-na/pela-acção” (ESTEVES, IN: SILVA & 

PINTO, 2014). 

De acordo com Barbier (2007, p. 13), a pesquisa-ação surge no “desdobramento 

histórico da sociologia tendo, por um lado, como preocupação, a revolução epistemológica e, 

por outro, a eficácia política e social”, destacando-se dois períodos: 

 O mais americano – emergência e consolidação –, quando emerge e vai se 

concretizando desde antes da II Guerra Mundial até a década de 1960, principalmente 



96 

 

com a Action-Research desenvolvida por Kurt Lewin nos Estados Unidos. Para este 

autor havia quatro tipos de Action-Research: (i) Action-Research diagnóstica – 

estabelece um diagnóstico e recomenda medidas saneadoras; (ii) Action-Research 

participativa – envolve os participantes desde o início da pesquisa; (iii) Action-

Research empírica – mais aplicado pela medicina clínica; e (iv) Action-Research 

experimental – diz respeito a um estudo controlado da eficácia relativa de diferentes 

técnicas utilizadas em situações sociais mais ou menos idênticas; e, 

 O período da radicalização política e existencial que se refere a um processo mais 

europeu e canadense, que a partir da década de 1970 aos dias atuais entrou nos 

manuais de pesquisa. Na Alemanha, com Habermans e Lüdemann (1977); na França, 

Barbier (1977) que propôs a “teoria pesquisa-ação instituticional” (Idem, 2007, p. 34, 

grifos do autor); na Suiça, Finger (1981); Stenhouse, na Inglaterra, só para citar alguns 

dos autores que se debruçaram sobre este tema ao longo dos últimos 50 anos. 

Segundo Thiolllent (2011, p. 115-116), as mudanças sociais, políticas, intelectuais que 

se aceleraram a partir da década de 1980 modificaram as formas de se buscar conhecimento 

sobre a realidade e impactaram os modos de se fazer pesquisa. De acordo com este autor “Na 

década de 1980, a metodologia de pesquisa participante e de pesquisa-ação estava associada à 

democratização e à busca de maior liberdade após décadas de autoritarismo”, apresentando-se 

numa dimensão mais de militância. No entanto, a partir dos anos 90 do século passado, com 

os processos de globalização e ascensão do estado neoliberal, “várias atividades educacionais, 

sociais e ambientais são deixadas ao setor privado ou […] ONGs”. Neste contexto, as 

universidades são estimuladas a uma maior abertura para reduzir desigualdades educacionais 

que levavam à exclusão social, sendo um campo fértil para concretização de projetos 

educativos, extensão e pesquisa, por meio de metodologia participativa e de pesquisa-ação em 

diversas áreas do conhecimento. 

Dionne (2007, p. 21) destaca as contribuições da pesquisa-ação para o 

desenvolvimento local considerando que, “Além de nos confrontar com nossos marcos 

epistemológicos de objetividade, a pesquisa-ação nos confronta com suas próprias finalidades 

de ação e com as possibilidades endógenas de desenvolvimento. Ela é, ao mesmo tempo, 

ferramenta de mudança e de formação”, não se reduzindo a uma simples metodologia de 

pesquisa, pois implica dimensões reflexivas e ativas, pessoais e coletivas, singulares e 

objetivas, não se restringindo a uma única linha metodológica. 

Mas, como tem sido definida a pesquisa-ação ou investigação-ação? Para Lucio-

Villegas (2014), a investigação participativa remete a processos participativos que, por sua 
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vez, são processos educativos que contribuem para a formação cidadã e para a democracia 

participativa. Este autor define a investigação participativa com base em sete características, 

quais sejam: (i) o problema nasce na comunidade, que o define, o analisa e o resolve; (ii) o 

fim último da investigação é a transformação radical da realidade social e a melhoria de vida 

das pessoas envolvidas, ou seja, os membros de uma comunidade; (iii) exige a participação 

plena e integral da comunidade durante todo o processo de investigação; (iv) compreende toda 

uma gama de grupos de pessoas que não têm poder: explorados, pobres, oprimidos, 

marginalizados, etc.; (v) é um processo que pode desencadear em todos os envolvidos uma 

melhor tomada de consciência dos seus próprios recursos e mobilizá-los para um 

desenvolvimento endógeno; (vi) é um método de investigação mais científico do que a 

investigação tradicional, no sentido em que a participação da comunidade facilita uma análise 

mais precisa e autêntica da realidade social; e (vii) o pesquisador é um participante 

comprometido que aprende durante a pesquisa e não se refugia na indiferença. Neste sentido, 

ela remete à noção de pesquisadores e participantes trabalhando juntos em torno da resolução 

de um problema comum. 

De acordo com Barbier (2007, p. 61-63), é preciso considerar, além das sete 

dimensões anteriormente mencionadas, as “dimensões do vir-a-ser do ser humano […]. Levá-

las em consideração, conduz-nos para a pesquisa-ação existencial, pessoal e comunitária, e até 

mesmo transpessoal no momento em que a pesquisa se torna mais interna, permanecendo, 

contudo, coletiva” que se sustentam para além de “unicamente nos alicerces das Ciências 

Sociais, mas assumem plenamente a dimensão filosófica da existência humana requalificada”. 

Assim, a pesquisa-ação existencial (Idem, 2007, p. 68) é ao mesmo tempo uma “arte” (exige 

uma saída do esquema habitual de formação proposto pelas ciências clássicas, propõe uma 

reflexão-ação que visa uma transformação da realidade do ser no mundo, “toca no contexto 

pelo “não-agir” que se atualiza pela expressão individual e coletiva do que foi feito e poderia 

ser refeito diferentemente)”, tem um rigor clínico (avaliação permanente, rigor dos campos 

conceituais e teóricos, incluindo suas incertezas, da implicação dialética do pesquisador, 

escuta-ação – científica, filosófica e mitopoética), é desenvolvida coletivamente remetendo à 

presença ativa de um grupo envolvido na pesquisa, e tem por objetivo a adaptação de si ao 

mundo, ou seja, reflete uma mudança de atitude do sujeito, do grupo e da realidade. 

A pesquisa-ação ou investigação-ação, no entendimento de Esteves (In: SILVA, 2014, 

p. 269-271), pode se dar na “investigação-na/pela-ação […] organizada em torno da produção 

de conhecimento sobre a realidade e […] da introdução de transformações numa determinada 

situação com o propósito de dar solução a problemas” e se desenvolve por meio de um 
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processo de aprendizagem social que envolve todos os participantes, incluindo pesquisadores, 

instituições e comunidade, em torno da resolução de um problema, objeto do estudo. Desse 

modo, converge para aprendizagens colaborativas (TORRES & IRALA, 2014). 

Thiollent (2011, p. 20) considera a pesquisa-ação como “um tipo de pesquisa social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

resolução de um problema coletivo […] pesquisadores e os participantes estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo”, onde se destacam os aspectos da resolução de problemas, 

da tomada de consciência e da produção coletiva de conhecimentos. 

A pesquisa-ação, na perspectiva de Dionne (2007, p. 79), está mais ligada à ação, que 

deve ser realizada coletivamente, desde à tomada de decisão à avaliação final, associando 

“atores e pesquisadores em procedimentos conjuntos de ação com vista a melhorar uma 

situação precisa, avaliada com base em conhecimentos sistemáticos da situação inicial e 

apreciada com base em uma formulação compartilhada de objetivos de mudança” e 

concretizada por meio de quatro fases de intervenção, a saber: identificação das situações 

iniciais, projetação das ações, realização e avaliação. Desta maneira, a pesquisa-ação é um 

processo de intervenção coletiva, envolvendo/ implicando pesquisadores e atores na 

transformação de uma problemática concreta, possibilitando a aquisição de novos 

conhecimentos, fortalecendo a relação entre teoria e prática. 

Para El Andaloussi (2004, p. 115), “a pesquisa-ação inscreve-se em uma démarche 

globalizante que tenta articular teoria e prática, ordem e desordem, simples e complexo, 

objetivo e subjetivo, quantitativo e qualitativo, distanciamento e implicação do pesquisador, 

etc.”, que se baseia nas seguintes características: (i) a observação participante e estratégica 

permite o acesso aos fatos da realidade pesquisada pela “implicação do pesquisador e à 

consideração da intersubjetividade de todos os participantes” (Idem, 2004, p.120); (ii) a 

implicação se refere à permissão dada ao outro para se apropriar “de uma parte do nosso 

espaço e que nos aproprie em troca de uma parte de seu espaço” (Idem, 2004, p. 124), 

redistribuindo papéis, abrindo espaços e instituindo livre circulação entre pesquisa e ação; (iii) 

a complexidade se refere ao campo de paradoxos da pesquisa-ação que possui objetivos de 

ação, de pesquisa e de pesquisa-ação; é no agir interdependente entre participantes e 

pesquisador que o conhecimento é produzido e a realidade é transformada; (iv) o lugar do 

pesquisador remete a um duplo lugar “um tempo durante o qual ele trabalha para ver e fazer 

ver e um outro tempo em que ele levanta os dados acumulados pelo trabalho teórico” (idem, 

2004, p. 129), assim está implicado, desempenhando um papel ativo na instalação do 

dispositivo para alcance de mudanças e produção de saber, negociando as bases do seu 
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engajamento dentro de um clima de confiança com base em relações transparentes e 

democráticas que se ancoram em objetivos práticos e teóricos; (v) a posição dos atores é a de 

contribuir “ativamente para o desenvolvimento da pesquisa por intermédio da prática, da 

formação e da avaliação”, ajudando a construir com liberdade a mudança desejada da qual 

deverá ser o maior beneficiado (p. 130-131); e (vi) parceria construída com base no respeito à 

liberdade dos participantes e aos seus ritmos, necessidades e valores. Desse modo, a pesquisa-

ação é um sistema aberto e democrático em torno de uma problemática social em que o 

pesquisador deve assegurar respeito aos valores éticos, ritmo próprio de cada parceiro, 

participação de todos, permitindo trocas, informação e formação mútua, criando um clima de 

reciprocidade, com relações de igualdade, confiança e democracia. 

Com base nos autores estudados, se pode afirmar que a pesquisa-ação é uma 

abordagem facilitadora de construção coletiva de processos educativos para jovens e adultos, 

do tipo não formal, estruturantes de processos de desenvolvimento local por meio de 

aprendizagens colaborativas e produtoras de novos conhecimentos sobre o contexto, moldadas 

em tempos-espações favoráveis à transformação social por meio da participação democrática 

e cidadania ativa, concretizadas nos círculos de diálogo (MARQUES & FREITAS, 2017; 

BOHM, 2005; MATURANA & YÁÑEZ, 2009; PAIVA & SALES, 2013; TORRES & 

IRALA, 2014; FREIRE, 1976; FRAGOSO, 2005a; 2005b). 

 

4.2.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS NO ESTUDO 

Ancorado no método da pesquisa-ação proposto por Barbier (2007), esse estudo foi 

estruturado e concretizado considerando cinco etapas interdependentes e flexíveis, a saber: (i) 

construção preliminar de um dispositivo para abordagem da problemática; (ii) identificação da 

situação-problema e a contratualização com a comunidade quilombola Angelim 1; (iii) 

planejamento e realização em espiral; (iv) técnicas da pesquisa-ação adotadas; (v) teorização, 

avaliação e publicação dos resultados, conforme resumo esquemático apresentado na Figura 

19. 
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Figura 19. Resumo esquemático das cinco etapas estruturantes desta pesquisa-ação. 

Fonte. Elaboração da autora com base no método da pesquisa-ação proposto por Barbier (2007). 

Assim, o primeiro passo foi a vinculação formal desse estudo ao Ifes Campus São 

Mateus e a elaboração do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Desenvolvimento 

Local como dispositivo preliminar de abordagem da problemática em comunidades 

quilombolas rurais da região norte do Espírito Santo. A construção desse programa envolveu 

uma equipe de profissionais desta instituição educacional, quais sejam: gestores, professores, 

outros profissionais da educação, estudantes e voluntários. Este programa foi submetido em 

edital do Ministério da Educação do Brasil, em abril de 2015, sendo aprovado em setembro 

desse mesmo ano, para execução no Ifes Campus São Mateus entre os anos de 2016 e 2018, 

conforme declaração institucional que consta no Anexo A. 

O Programa EJA e Desenvolvimento Local teve por objetivo principal contribuir para 

o desenvolvimento local e o bem-estar social de comunidades e de populações vulneráveis, no 

Estado do Espírito Santo, em especial com as comunidades quilombolas. Dessa forma, ele foi 

estruturado em cinco eixos de ação, a saber: (i) ações de alfabetização e elevação da 

escolaridade de jovens, adultos e idosos; (ii) abordagem das tradições populares com 

elementor na EJA; (iii) formação de educadores populares e gestores educacionais para 

atuação em alfabetização e no âmbito do Programa de educação profissional articulada com a 

educação básica na modalidade EJA (Proeja); (iv) formação de educadores populares para 

atuação em alfabetização de idosos; (v) pesquisa-ação articulada com EJA e economia 

solidária, como possibilidade estratégica de construção compartilhada com as populações 

participantes de processos educativos estruturantes de processos de desenvolvimento local, 

moldados por elas. Assim, este estudo gestou inicialmente o Programa EJA e o 
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Desenvolvimento Local e ao mesmo tempo se ancorou no eixo da pesquisa-ação articulada 

com EJA e economia solidária. 

Em outubro de 2015 se iniciou uma ação piloto implicando lideranças da Associação 

de Agricultores do Córrego Juerana 1 e Arredores (AFAGIR), da comunidade rural Juerana, 

localizada em área rural do município de São Mateus, e consultores do Programa Redes20 

desenvolvido pelo Instituto Votorantim 21 , em parceria com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)22 para colocar em operação uma fábrica de 

polpa de frutas e uma padaria construídas pela (AFAGIR), parcialmente financiadas pelo 

Programa Redes. Assim, entre novembro e dezembro desse ano se constituiu o pesquisador 

coletivo, que definiu como prioridade a realização do curso de Quadro de Modelagem de 

Projeto (FINNOCHIO JÚNIOR; 2013; OSTERWALDER & PIGNEUR, 2011). 

O quadro de modelagem de projeto “é uma agenda sobre a qual os stakeholders irão se 

debruçar para conceber a lógica do projeto [e] representa somente o essencial, podendo ser 

usado […] como documento único e consistente do planejamento do projeto” (FINOCCHIO 

JÚNIOR; 2013, p. 33). Ele diz respeito à concepção de um plano construído coletivamente, 

envolvendo os participantes desde a concepção à execução, e se estrutura a partir de cinco 

questões, a saber: (i) por quê? Diz respeito à justificativa, ao objetivo principal e aos 

benefícios do projeto; (ii) o quê? Se refere ao produto e aos requisitos necessários; (iii) quem? 

Inclui as partes interessadas, ou seja, os stakeholders externos – fatores externos e equipe; (iv) 

como? Definição das premissas, grupos de entrega e restrições; (v) quando e quanto? 

Apresenta os riscos, a linha do tempo e os custos (Figura 20). 

                                                 

20 Criado em 2010 pelo Instituto Votorantim, em parceria com o BNDES tendo por principal objetivo “estimular 

o desenvolvimento sustentável, fornecendo apoio técnico e financeiro para o fortalecimento de cadeias 

produtivas inclusivas capazes de gerar renda” por meio do empoderamento de associações e cooperativas de 

comunidades em situação de vulnerabilidade. Disponível em http://www.institutovotorantim.org.br/solucoes-

sociais/programas-e-projetos/programa-redes/. Acesso em 30 de agosto de 2017. 
21 Criado em 2002 tendo por objetivo principal ser um núcleo de estratégia das empresas investidas da 

Votorantim, aproximando setor privado e comunidades afetadas e/ou impactadas pela sua atuação, com foco 

engajamento comunitário. Disponível em http://www.institutovotorantim.org.br/instituto/quem-somos/. Acesso 

em 30 de agosto de 2017. 
22 O BNDES, fundado em 1952, é o principal instrumento do governo brasileiro para o financiamento de longo 

prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. Disponível em 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos. Acesso em 30 de agosto de 2016. 
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Figura 20. Quadro de modelagem de projeto. 

Fonte. Extraído de Finocchio Júnior (2013, p. 35). 

Dessa forma, o quadro de modelagem de projeto se configurou, nesse estudo, como 

ferramenta de fortalecimento da participação comunitária e de aprendizagens colaborativas 

(FRAGOSO, 2005a; 2005b; TORRES & IRALA, 2014), implicando todas as partes 

interessadas, ou seja, comunidade, parceiros externos e pesquisadores. 

A partir de janeiro de 2016 se iniciaram as aproximações com as comunidades 

quilombolas rurais da região, e em fevereiro deste mesmo ano se definiu a comunidade 

quilombola Angelim 1 como participante pela abertura e acolhida a esta pesquisa. Assim, se 

iniciou a fase da pesquisa-ação referente à identificação da situação-problema e à 

contratualização (BARBIER, 2007) com esta comunidade quilombola. Para tanto, iniciaram-

se as aproximações informais e formais com lideranças comunitárias com a realização de 

cinco visitas informais à comunidade e quatro encontros formais com lideranças da 

Associação de Agricultores e Agricultoras da Comunidade Quilombola Angelim 1 

(AACQUA), entre fevereiro e julho de 2016, incluindo a participação em atividades religiosas 

na comunidade em fins de semana. Nesses encontros formais e informais foram-se 

construindo vínculos de confiança mútuos, escuta sensível às dificuldades apresentadas pelos 

quilombolas e lideranças do local. 

Desses encontros foram emergindo as situações-problema, entre as quais se 

destacaram a crise hídrica que assolou toda a região entre os anos de 2015 e 2016, colocando 

as comunidades rurais da região norte do Espírito Santo em grande vulnerabilidade; o manejo 
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adequado do solo para ampliação da produção agrícola, especialmente o cultivo da mandioca; 

e a revitalização da casa de farinha da AACQUA para ampliação da renda das famílias 

associadas, ao mesmo tempo preservando a identidade cultural quilombola muito associada a 

este equipamento de produção. Assim, iniciou-se a negociação, a formalização de um contrato 

entre lideranças da AACQUA e equipe de profissionais da educação do Ifes Campus São 

Mateus, resultando na constituição do pesquisador coletivo formado por quatro membros da 

associação quilombola, dois professores três estudantes dos cursos técnicos em Eletrotécnica 

e em Mecânica do Ifes Campus São Mateus e a pesquisadora. 

O contrato foi estabelecido e se definiram as funções, cabendo às lideranças 

comunitárias a coordenação compartilhada de mobilização interna da comunidade, e à equipe 

do Ifes Campus São Mateus a coordenação na elaboração conjunta de processos educativos 

para jovens e adultos vinculados aos problemas específicos mencionados pelas lideranças, 

quais sejam: difusão de técnicas de manejo do solo centradas na agroecologia; aprendizagem 

de técnicas de armazenamento de água; e levantamento de formas de captação de recursos 

financeiros para realização das atividades a serem executadas no enfrentamento destes 

problemas. 

Desse modo, ao longo do primeiro semestre do ano de 2016, o pesquisador coletivo 

iniciou o planejamento que resultou na moldagem da oficina de homeopatia na agricultura 

familiar, fundamentada nas quatro leis gerais que constituíram o sistema homeopático 

proposto pelo alemão Samuel Hannemann em 179623, que foi adaptado pelo padre Jesus 

Moreira Resende ao meio rural, criando o sistema homeopático rural, a partir dos anos 2000 

aplicando com comunidades rurais localizadas entre as fronteiras dos Estados do Espírito 

Santo e de Minas Gerais, levando o governo brasileiro a oficializar a homeopatia como 

recurso da produção orgânica e agroecológica no Brasil, pois a “homeopatia promove o 

equilíbrio sem extinguir vírus, fungos, bactérias, insetos e outros tipos de agentes” 

(RESENDE, 2014, p.10) e se constitui em alternativa ao uso do agrotóxicos que têm destruído 

e desvitalizado o solo, trazendo desequilíbrio em áreas rurais e afetando a qualidade de vida 

das comunidades. 

Em 2012, o Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal de Viçosa 

no Estado de Minas Gerais (DEUFV/MG) sistematizou essas práticas, produzindo cartilhas 

sobre a homeopatia rural, nas quais se basearam a atividade educativa na comunidade 

                                                 

23 Leis gerias ou pilares da homeopatia: 1ª lei – Semelhante cura Semelhante; 2ª lei – Experimentação nos 

organismos sadios; 3ª lei – Substância única; 4ª lei – Dose mínima (preparados diluídos e sucussionados 

denominados “dinamizados” (RESENDE, 2014, p. 10). 
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quilombola Angelim 1. O sistema homeopático parte da concepção baseada na ação coletiva e 

na compreensão da interrelação existente entre o ser humano e o ambiente em que habita e 

pode ser empregado na cura de pessoas, animais, vegetais, solo e água (Idem, 2014), e se 

constitui em estratégia de fortalecimento da participação comunitária. 

Outra atividade realizada nesse período foi o curso para multiplicadores em plantio de 

água e manejo de bacia hidrográfica, que se orientou por temáticas referentes à educação 

ambiental definida pela Política Nacional de Educação Ambiental como “componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”, 

estabelecido no Artigo 2º da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

Estas temáticas estão pautadas na visão de interdependência sistêmica entre os 

domínios socioeconômico e o cultural, de reconhecimento da diversidade cultural, étnica, 

racial e do ambiente, e de compromisso com a cidadania sócio-ambiental. Além destas, outras 

diretrizes adotadas tiveram em conta os ODS da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável (ONU, 2015a), nomeadamente dois objetivos: (i) ODS 4: Educação de qualidade, 

meta 4.7, inclusão sócio-ambiental por meio de processos educativos de aquisição de 

conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento sustentável; (ii) ODS 6: Água potável e 

saneamento, meta 6.b, apoio e fortalecimento da participação comunitária para melhor gestão 

da água e do saneamento. 

O planejamento e a realização da pesquisa-ação em espiral se concretizou em três 

momentos, conforme proposto por Barbier (2007), a saber: (i) a do objeto abordado, que 

analisou a problemática da crise hídrica e do manejo adequado do solo sentida e definida 

como prioritária pela população participante, a constituição do pesquisador coletivo, a 

negociação da intervenção compartilhada nas situações-problema e o contrato; (ii) o objeto 

co-construído foi a concretização conjunta das atividades educativas não formais centradas 

em abordagens praticipativas e em técnicas da pesquisa-ação, quais sejam os círculos de 

diálogo na própria comunidade, criando espaços favoráveis à participação comunitária, a 

observação participante ativa e registros por meio de anotações no diário de itinerância, 

fotografias, gravação em vídeo e elaboração do relatório parcial pelo pesquisador coletivo, 

avaliação participante que apontou os próximos passos a serem dados para mitigação das 

dificuldades encontradas, em particular a baixa participação comunitária; (iii) objeto efetuado, 

quando se deu a avaliação participante ativa das atividades realizadas, escrita do relatório 

final e sua validação junto à população participante por meio de reunião formal para esse fim, 
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publicação dos resultados em meios acadêmicos com a participação em congressos e 

conferências, em âmbito regional, nacional e internacional. 

Através da revisão de literatura sobre processos educativos não formais e de técnicas 

da pesquisa-ação se construiu um referencial teórico de sustentação às atividades ligadas à 

ação, associando os círculos da cultura (FREIRE, 1976; 1987) com os grupos de diálogo 

(BOHM, 2005), criando os círculos de diálogo focados numa comunicação aberta e 

acolhedora em tempos-espaços favoráveis às aprendizagens colaborativas (MATURANA & 

YÁÑEZ, 2009; TORRES & IRALA, 2014; FRAGOSO, 2005a; 2005b; MARQUES & 

FREITAS, 2017). 

As atividades educativas não formais foram concretizadas por meio de abordagens 

participativas centradas em técnicas dos círculos e minicírculos de diálogo, que identificaram 

a necessidade de realização de um curso formal de homeopatia na agricultura familiar para 

manejo agroecológico da produção agrícola com foco na sustentabilidade ambiental e 

materialização do projeto de recuperação de nascentes emergido do círculo dos sonhos ou da 

criação do Dragon Dreaming proposto por Croft (2012) em fins da década de 1980. 

O círculo dos sonhos ou da criação se centra na moldagem de projetos coletivos 

visando a mudança pessoal e comunitária, ancoradas em quatro dimensões: sonhar, planejar, 

realizar e celebrar, articulando teoria e prática, que se materializam a partir do encontro e do 

diálogo, desdobrando novas realidades no contexto, materializadas em redes de aprendizagem 

colaborativas (MATURANA & YÁÑEZ, 2009; BOHM, 2005; FREIRE, 1976; PRIGOGINE, 

2009; HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014). 

O círculo dos sonhos, ou criação do Dragon Dreaming, possibilita a construção de 

projetos que se constituem como interfaces abertas e móveis ou uma “membrana” de 

intercâmbio de conhecimentos e aprendizagens colaborativas entre pessoas, instituições, 

comunidades por meio de encontros ou sistema de diálogo, entrelaçando indivíduos, ambiente 

que moldam novas realidades compartilhadamente (CROFT, 2012). A elaboração do projeto 

se inicia num tempo-espaço individual que mobiliza esforço, habilidades, energia (sonhar), 

abrindo entradas a partir do ambiente, de outros que ajudam no processo (planejar), 

transformam o ambiente de forma sustentável, quando bem sucedido (realizar), e a 

experiência transforma e empodera indivíduos. No que se refere ao entrelaçamento entre 

teoria (pensamento) e prática (sensoriamento), o indivíduo inicia seu projeto com uma teoria 

pessoal do mundo (o sonhar); engajando-o com outros e o ambiente modificará sua teoria, 

ampliando-a (o planejar); a concretização do projeto permite que cada um contribua com suas 
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habilidades em um ambiente específico (o realizar), o que por sua vez, poderá aperfeiçoar e 

transformar o domínio das habilidades práticas de cada um (Figura 21). 

Assim, a adoção desta técnica como um dos procedimentos metodológicos dessa 

pesquisa-ação se configurou em uma estratégia de fortalecimento dos vínculos de confiança 

entre o pesquisador coletivo e a população participante, e produziu um efeito de co-formação 

de todos os implicados na pesquisa e na ação. Tendo como âncora os círculos e minicírculos 

de diálogo, se criaram ambientes favoráveis à participação comunitária, que aos poucos têm 

criado pontes endógenas para resolução de conflitos internos. 

A moldagem colaborativa de processos educativos não formais desta etapa, tendo 

como fio condutor as demandas locais, produziu e ampliou o conhecimento sobre a 

comunidade quilombola Angelim 1, tais como: riqueza cultural (festas religiosas, culinária, 

medicina popular), possibilidade de resgate e fortalecimento dos mutirões comunitários intra e 

entre comunidades quilombolas rurais da região; ambiental, pela rica biodiversidade por se 

localizar na zona de amortecimento da unidade de preservação ambiental do Parque Estadual 

de Itaúnas; socioecômica, que apresenta auspiciosas potencialidades do turismo étnico de base 

comunitária, se beneficiando do turismo existente na Vila de Itaúnas, que atrai turistas de todo 

o país durante todo o ano, com suas belas praias. 

Todavia, conflitos internos ligados às questões fundiárias do território, o desemprego 

estrutural de pessoas jovens e adultas da comunidade, obrigando-as a trabalhar em empregos 

informais temporários, ou na agricultura familiar de baixa produtividade, se constituíram em 

principais fatores de baixa participação comunitária nos processos educativos realizados com 

e na comunidade Angelim 1. Os dois processos educativos não formais foram planejados e 

executados colaborativamente com e pelos participantes na comunidade em agosto de 2016 e 

em dezembro do mesmo ano, respetivamente. 
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Figura 21. Dimensões de projetos de sucesso construídos no círculo dos sonhos do Dragon Dreaming: diálogo 

ou encontro; pensamento (teoria) e sensoriamento (prática). 

Fonte. Elaborada pela autora, adaptada de Croft (2012, p. 14). 

Outro problema definido como prioritário foi a necessidade de restaurar e revitalizar a 

casa de farinha da AACQUA, um equipamento fundamental na cultura tradicional quilombola 

e que se caracteriza como significativo recurso potencial de concretização de processos 

educativos para jovens e adultos articulados com dinâmicas de desenvolvimento local 

(ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999), pois reúne o saber tradicional, a motivação endógena 

para produzir mudanças na qualidade de vida e bem-estar comunitário. 

A oportunidade de resolver o problema da casa de farinha da associação surgiu através 

da submissão de um projeto para tal fim, em outubro de 2016, construído pelo pesquisador 

coletivo, ao Edital 2017 da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Esse projeto foi 

aprovado em dezembro de 2016 com disponibilização de recursos financeiros para a 

revitalização da casa de farinha, sob coordenação da AACQUA. Esse projeto norteou e 

definiu o planejamento do pesquisador coletivo para o ano de 2017, com o planejamento e a 

realização de mais duas atividades educativas não formais, quais sejam: elaboração de roteiro 
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étnico de turismo de base comunitária destinado às famílias quilombolas da comunidade 

Angelim 1, como estratégia educativa estruturante de processo de desenvolvimento local; e o 

seminário de agroecologia e intercâmbio de saberes tradiconais no cultivo da mandioca, para 

dar visibilidade e valorizar os saberes tradicionais no cultivo da mandioca realizado por 

agricultores quilombolas da Angelim 1; ambos realizados em agosto de 2017, encerrando-se, 

assim, as atividades dessa pesquisa-ação com a comunidade quilombola Angelim 1, após 

avaliação participante sobre as intervenções nas situações-problemas tidas como prioritárias e 

reflexões sobre os resultados obtidos, em círculos de diálogo que envolveram o pesquisador 

coletivo e a população participante. 

O turismo étnico de base comunitária foi concretizado na perspectiva de ser uma 

ferramenta para ampliação da participação comunitária, potencializando o desenvolvimento 

comunitário local e construindo coletivamente processos democráticos participativos 

(LUCIO-VILLEGAS, 2015) facilitados pelos princípios dessa atividade, propostos pelo 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), nomeadamente: (i) autogestão; (ii) associativismo e 

cooperativismo; (iii) democratização de oportunidades e benefícios; (iv) centralidade da 

colaboração, parceria e participação; (v) valorização da cultura local; e (vi) protagonismo das 

comunidades locais na gestão da atividade e/ou na oferta de bens e serviços turísticos, visando 

a apropriação por parte destas comunidades dos benefícios advindos do desenvolvimento da 

atividade turística. 

De acordo com Hiwasaki (2006, citado por HALLACK, BURGOS & CARNEIRO, 

2011, p. 11), o turismo de base comunitária está assentado em quatro objetivos: (i) 

qualificação e posse que se refere à participação da comunidade no planejamento e gestão do 

turismo; (ii) conservação dos recursos; ou seja, o turismo deve impactar positivamente na 

conservação dos recursos naturais e/ou culturais; (iii) desenvolvimento econômico e social 

gerando benefícios e oportunidades para a comunidade local; e (iv) qualidade na experiência 

do visitante, focada no compromisso de assegurar a ele uma experiência de qualidade e 

comprometida com a responsabilidade social e ambiental. 

Sobre o turismo étnico de base comunitária é importante mencionar Irving (2009; 

citado por HALLACK, BURGOS & CARNEIRO, 2011), que concebe seis premissas que 

emergem como elementos centrais do turismo de base comunitária: (a) base endógena da 

iniciativa e desenvolvimento local que resulta de demanda direta das comunidades locais no 

entorno dos lugares turísticos. Fortalece o protagonismo social dos moradores que surge do 

sentimento de pertencimento e do poder de influência sobre o processo de decisão; (b) 

participação e protagonismo social no planejamento, implementação e avaliação de projetos 
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turísticos que garante a sustentabilidade da iniciativa; (c) escala limitada e impactos sociais e 

ambientais controlados, definida a partir dos recursos locais; (d) geração de benefícios diretos 

à população local; (e) afirmação cultural e interculturalidade – o intercâmbio de “quem está” e 

de “quem vem” propicia a relação local-global e a prática da interculturalidade; (f) o 

“encontro” como condição essencial entre identidades que assume o sentido do 

compartilhamento e aprendizagem mútua. 

Atores locais e turistas são, simultaneamente, agentes e sujeitos participantes do 

processo, estabelecendo uma relação de troca, interação, descoberta e retroalimentação. Nessa 

perspectiva o “Turismo de Base Comunitária é uma confluência entre os segmentos do 

Turismo Cultural e Rural voltados ao desenvolvimento local, assim, permitindo uma nova 

forma de desenvolvimento econômico, social e ambiental […]. É também fortalecedor 

identitário” (PROENÇA, OLIVEIRA & JESUS, 2016, p. 31). Assim, essa atividade tanto 

articula processos educativos não formais para jovens e adultos com processos de 

desenvolvimento local como pode propiciar uma maior participação endógena na 

materialização de um desenvolvimento comunitário criativo que lhes beneficiem. 

Desse modo, o projeto de revitalização da casa de farinha da AACQUA possibilitou o 

planejamento e concretização compartilhada das ações educativas definidas como prioritárias 

e estratégicas pelo pesquisador coletivo e população participante, ao longo do ano de 2017. 

Ressalta-se, ainda, a apresentação dos principais resultados de duas pesquisas, sendo: (i) uma 

sobre a situação territorial das comunidades quilombolas que integram a região denominada 

Sapê do Norte, localizadas nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus (FERREIRA, 

2010) e da qual a comunidade Angelim 1 faz parte; e (ii) diagnóstico da comunidade Angelim 

1 sobre segurança alimentar e nutricional realizado por Pasini (2014). Além disso, apresentou-

se a radiografia da comunidade construída pelo pesquisador coletivo desse estudo que levou 

em consideração quatro dimensões, quais sejam: (i) territorial; (ii) socioeconômica; (iii) 

ambiental/ cultural; (iv) desafios e oportunidades de desenvolvimento local participativo. Um 

resumo esquemático das atividades concretizadas coletivamente, nesse período, é apresentado 

na Figura 22. 
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Figura 22. Resumo das atividades de pesquisa-ação realizadas colaborativamente com e na comunidade 

quilombola Angelim 1, em 2017. 

Fonte. Elaboração da autora. 

Cabe mencionar que as atividades educativas não formais concretizadas na e com a 

comunidade Angelim 1 produziram aproximações com outras comunidades quilombolas 

rurais localizadas na região, e com os seus parceiros. Nesse contexto, lideranças das 

comunidades quilombolas do Coxi e de São Domingos solicitaram apoio ao pesquisador 

coletivo para a realização de processos educativos não formais estruturantes de processos de 

desenvolvimento local. Na comunidade quilombola de Coxi se construiu colaborativamente, 

com a Associação de Pequenos Produtores Rurais Quilombolas do Coxi (APPRQC), um 

projeto de captação de “kit feira”, contendo barracas e vasilhames para comercialização dos 

produtos da agricultura familiar em feiras livres pelo edital da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar vinculada ao governo federal brasileiro. Esse projeto foi submetido em 

agosto e aprovado em outubro de 2017. 

A demanda da comunidade quilombola São Domingos surgiu em janeiro de 2018 por 

consultores vinculados ao Programa Redes do Instituto Votorantim e à Fibria. Foi solicitado 

apoio para construção de processos de cidadania com a Cooperativa de Trabalhadores Rurais 

e Agricultores da Comunidade São Domingos (CTRA – São Domingos), pois há 

aproximadamente três anos triplicaram a renda. Contudo, a ampliação da renda não foi capaz 

de produzir mudanças no comportamento e atitudes das famílias cooperadas, permanecendo 

questões em aberto, tais como: baixa escolaridade de jovens, adultos e idosos, baixa 
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participação comunitária, desigualdade entre gênero, colocando mulheres quilombolas em 

situação de vulnerabilidade múltipla, entre as quais se destacam a dupla jornada de trabalho 

(trabalhos domésticos e na agricultura familiar); baixa ou nenhuma remuneração; salários 

desiguais entre mulheres e homens na mesma função; distanciamento entre a CTRA-São 

Domingos e a associação de quilombolas da comunidade de São Domingos. 

Nesses contextos, as aproximações com as comunidades se deram por meio de 

abordagens participativas centradas na pesquisa-ação e na investigação apreciativa (ou 

inquérito apreciativo) por permitirem aos participantes se expressarem em um clima favorável 

ao diálogo e à participação comunitária (BARBIER, 2007; COOPERRIDER & WHITNEY, 

2005). Ampliando a percepção sobre o contexto permite a intervenção coletiva na situação, 

com foco nas atividades exitosas já realizadas, envolvendo a descoberta permanente de 

recursos que motivam pessoas, organizações e comunidades a produzirem mudanças coletivas 

positivas e eficientes nas dimensões humana, social, cultural, econômica e ambiental, 

cimentadas na co-criação e na criatividade. Cooperrider & Whitney (2005, p. 8) conceberam 

essa abordagem na década dos anos 1980 e propuseram a seguinte definição 

Appreciative Inquiry is the cooperative, coevolutionary search for the best in people, 

their organizations, and the world around them. It involves systematic discovery of 

what gives life to an organization or a community when it is most effective and most 

capable in economic, ecological, and human terms. […] assumes that every 

organization and community has many untapped and rich accounts of the positive – 

what people talk about as past, present, and future capacities, or the positive core. AI 

links the knowledge and energy of this core directly to an organization or a 

community’s change agenda, and changes never thought possible are suddenly and 

democratically mobilized. 

A escolha coletiva de um tópico afirmativo ou de um tema positivo é o ponto de 

partida da investigação apreciativa concretizada por meio dos quatro D’s (por sua sigla em 

inglês Discovery, Dream, Design, Destiny) ou quatro passos ou etapas interdependentes 

(COOPERRIDER & WHITNEY, 2006 apud FILHO et al, 2013, p. 187), a saber: (i) 

descoberta; (ii) sonho; (iii) desenho/ planejamento; (iv) destino, a partir da exploração e do 

questionamento (Figura 23). 
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Figura 23. Resumo esquemático das quatro etapas (ciclo dos 4Ds) da investigação apreciativa. 

Fonte: Elaborada pela autora, adaptada de Filho et al. (2013, p. 188). 

Assim, um novo trabalho de pesquisa-ação se iniciou na comunidade quilombola rural 

de São Domingos, no âmbito do Programa EJA e Desenvolvimento Local. Utilizando-se de 

abordagem participativa centrada na investigação apreciativa e na pesquisa-ação, se constituiu 

em abril de 2018, o pesquisador coletivo (COOPERRIDER & WHITNEY, 2005; BARBIER, 

2007) desta comunidade, implicando uma equipe da comunidade, constituída por quilombolas 

jovens e adultos, equipe do Ifes Campus São Mateus e consultores do Programa Redes. O 

trabalho prosseguiu com reuniões formais do pesquisador coletivo moldando 

colaborativamente uma reunião comunitária realizada no final de maio de 2018, na qual se 

iniciou a construção de uma ponte de diálogo entre a associação de agricultores quilombolas e 

a CTRA-São Domingos. 

Desse modo, neste estudo foram adotados procedimentos metodológicos ancorados 

em abordagens participativas centradas na pesquisa-ação (BARBIER, 2007). O Programa se 

configurou em um dispositivo da pesquisa-ação na e com a comunidade quilombola Angelim 

1, sendo moldado colaborativamente por meio dos círculos e minicírculos de diálogo. 

Atividades e processos educativos não formais foram elaborados e executados de maneira 

participativa por meio da investigação apreciativa (ou inquérito apreciativo) e dos círculos do 

sonho do Dragon Dreaming (CROFT, 2012), colaborativamente, e produziram novos 

conhecimentos sobre a comunidade Angelim 1. 

Em resumo, as atividades da pesquisa-ação concretizadas foram: (i) no primeiro 

semestre do ano de 2016 realizaram-se atividades educativas não formais com e na sede da 

AFAGIR, demonstrando a viabilidade do Programa EJA e Desenvolvimento Local como 

dispositivo de pesquisa-ação em comunidades rurais; negociação e aprovação da AACQUA 
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para realização desse estudo com e na comunidade Angelim 1; constituição do pesquisador 

coletivo e da contratualização com a AACQUA e planejamento das atividades educativas não 

formais; (ii) no segundo semestre de 2016 realizaram-se as duas atividades educativas não 

formais com a população participante; elaboração do projeto de revitalização da casa de 

farinha da AACQUA; assinatura de termo de cooperação técnico-científica entre Ifes e Utad 

para realização conjunta do Programa EJA e Desenvolvimento Local, estabelecendo as bases 

para constituição de uma comunidade de prática; submissão do projeto de pesquisa à 

Comissão de Ética em Pesquisa, Plataforma Brasil; planejamento das atividades de pesquisa-

ação para o ano de 2017; divulgação da pesquisa-ação em eventos acadêmicos/ científicos; 

(iii) no primeiro semestre do ano de 2017 este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (ANEXO B); divulgação dos resultados parciais da pesquisa em mídia 

impressa de circulação estadual e publicação no sítio do Ifes Campus São Mateus; foi 

realizado um censo comunitário na Angelim 1 com aplicação de dois tipos de formulários, um 

para o chefe da família, e outro, específico para os moradores (APÊNDICE A e APÊNDICE 

C); aplicação de questionários a agentes externos com atuação na comunidade quilombola 

Angelim 1 (APÊNDICE E) e realização de entrevistas com lideranças da comunidade 

(APÊNDICE G) e com agentes externos parceiros da comunidade (APÊNDICE I); os 

participantes autorizaram a utilização dos dados coletados por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para Participantes Voluntários da Comunidade 

Quilombola Angelim 1 (APÊNDICE K) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para Participantes Voluntários Externos à Comunidade Quilombola Angelim 1 (APÊNDICE 

L); (iv) no segundo semestre de 2017 realizaram-se duas atividades educativas não formais e 

redação do relatório final desse estudo. A revisão de literatura foi realizada durante todo o 

processo da pesquisa-ação. Os dados foram tratados e contribuíram para a confecção de uma 

radiografia da comunidade Angelim 1. 

Ressalta-se que estava prevista a realização de um grupo focal, envolvendo o 

pesquisador coletivo. Contudo, este instrumento de pesquisa não foi aplicado por duas razões: 

escassez de tempo e porque o planejamento e organização das intervenções coletivas 

permitiram o alcance dos objetivos previstos para o grupo focal. 

Na Figura 24 se apresenta um resumo esquemático dos procedimentos metodológicos 

adotados nessa pesquisa. Em todo o processo da pesquisa-ação na comunidade quilombola 

registaram-se muitas idas e vindas e entrelaçamentos entre todas as etapas que ocorreram de 

maneira sistêmica e não linear, com avanços, conflitos, negociações e realizações, conforme 

se pode observar na análise e apresentação dos resultados e discussões, à luz das teorias aqui 
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adotadas, sobre os resultados obtidos no árduo trabalho desta pesquisa-ação. Os registros das 

atividades da pesquisa-ação foram realizados por meio do diário de itinerância, relatórios 

parciais e final, memórias de reuniões, fotografias, gravações em vídeo, correio eletrônico, 

aplicativos de telefone móvel. 

 

 

Figura 24. Procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa-ação. 

Fonte. Elaboração da autora com base no método da pesquisa-ação proposto por Barbier (2007). 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aqui se apresentam os resultados obtidos neste estudo à luz do referencial teórico 

adotado para discutir o papel da educação de jovens e adultos na estruturação de processos de 

desenvolvimento local com e na comunidade quilombola Angelim 1, localizada na região 

norte do Estado do Espírito Santo, Brasil. 

 

5.1.QUADRO DE ANÁLISE 

A análise dos dados tem três finalidades (GOMES In MINAYO, 2002), a saber: 

produzir compreensão dos dados coletados, confirmar ou não hipóteses e/ou responder as 

questões formuladas na investigação e ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado 

articulado ao contexto do qual faz parte. Assim, a análise dos dados desta investigação-ação 

se fez pelo método hermenêutico-dialético a partir da perspectiva de Minayo (2002) de dois 

níveis de interpretação inter-relacionados, que tratam sobre o contexto sócio-histórico do 
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grupo implicado e dos fatos surgidos na investigação por meio de ordenação, classificação, e 

análise final dos dados centrada na concepção de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), que 

destaca quatro passos: (i) pré-análise que se refere à organização do material, de acordo com 

os objetivos e questões do estudo, a ser analisado por meio de leituras preliminares 

identificando categorias; (ii) exploração do material por meio de leituras sistemáticas 

aplicando o foi visto na pré-análise; (iii) tratamento dos dados obtidos através de tentativas de 

desvendar conteúdos subjacentes ao que está explícito, tais como dados estatísticos, 

ideologias, tendências; e (iv) interpretação ou análise final que se refere às articulações entre 

os dados e as bases teórico-metodológicas produzindo conhecimentos novos sobre a realidade 

pesquisada. 

Contudo, ressalta-se que os conhecimentos produzidos são aproximações da realidade 

do contexto estudado, podendo ser superados por outros conhecimentos futuros levando em 

consideração a provisoriedade dos conhecimentos em contextos históricos. Assim, este estudo 

se focou em alguns aspectos do contexto sócio-histórico da comunidade quilombola Angelim 

1 e não teve a pretensão de dar conta da totalidade daquela realidade. 

A transcrição dos dados coletados por meio dos instrumentos aplicados se encontram 

nos apêndices, a saber: (i) a transcrição dos dados do censo com chefes das famílias da 

comunidade Angelim 1 realizado com a aplicação do formulário 1 (APÊNDICE A), entre 

abril e agosto de 2017, encontra-se no APÊNDICE B; (ii) a transcrição dos dados do censo 

com os moradores da comunidade implicada nesse esstudo realizado com a aplicação do 

formulário 2 (APÊNDICE C) está demonstrada no APÊNDICE D; (iii) os dados obtidos com 

a aplicação de questionários com parceiros externos da comunidade Angelim 1 (APÊNDICE 

E) encontram-se transcritos no APÊNDICE F; (iv) a transcrição das entrevistas com 

lideranças quilombolas da Angelim 1 (APÊNDICE G) se encontra no APÊNDICE H; e, (v) a 

transcrição das entrevistas realizadas com parceiros externos da comunidade Angelim 1 

(APÊNDICE I) está no APÊNDICE J. 

 

5.1.1. Radiografia da comunidade quilombola Angelim 1 

A comunidade quilombola Angelim 1 é uma unidade territorial (ROGERS, 1995; 

CANÁRIO; 1999; HOLANDA; 1999) rural que se caracteriza como um grupo étnico-racial, 

com forte relação com a terra, de ancestralidade negra “relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida” (BRASIL, 2003; ANJOS, 2006) há mais de três séculos, no 

período do Brasil como colônia portuguesa (ANJOS, 2006). Seu contexto atual está marcado 



116 

 

por conflitos internos por questões territoriais, desemprego estrutural, baixa produtividade 

agrícola; mas possui significativas riquezas potenciais ligadas ao ambiente natural e 

sociocultural e aos diversos parceiros que atuam neste espaço geográfico, como pode se 

observar em sua radiografia. 

Na análise dos dados foram consideradas quatro dimensões e 14 categorias, a saber: (i) 

dimensão territorial, que envolveu categorias sobre a situação fundiária, usos do territitório, 

acessibilidade e mobilidade e equipamentos existentes; (ii) dimensão socioeconômica, que 

incluiu categorias de demografia, renda familiar, acesso à proteção social básica (saúde, 

educação, moradia, segurança, trabalho); (iii) dimensão ambiental/cultural a partir das 

categorias referentes à agua, floresta, agricultura, cultura e turismo; e (iv) desafios e 

oportunidades, a partir das categorias fatores inibidores e potencializadores de 

desenvolvimento local participativo (Quadro 9). 

Quadro 9. Dimensões, categorias e unidades de análise adotadas no estudo. 

Dimensões de análise Categorias de análise Unidades de análise 

 

Territorial 

Situação fundiária Situação legal 

Utilização Principais culturas agrícolas 

Acessibilidade e 

mobilidade 

Estradas e meios de transporte 

Equipamentos existentes Estruturas físicas comunitárias 

 

 

Socioeconômica 

Demografia Perfil dos moradores (gênero, faixa etária, 

estado civil, cor/ etnia, religião, tamanho da 

família, número de moradores) 

Renda familiar Origem da renda; acesso ao crédito 

Proteção social básica 

(saúde, educação, 

moradia, segurança, 

trabalho) 

Serviços de saúde; educação de jovens, adultos 

e idosos; segurança; formação profissional; 

moradia; trabalho 

Participação comunitária Participação em atividades de lazer e reuniões 

das associações 

 

Ambiental/ cultural 

Água Recursos hídricos existentes 

Floresta Áreas de preservação e silvicultura 

Agricultura Modos de cultivo 

Cultura e turismo Tradições culturais e atrações turísticas 

Desafios e oportunidades 

de desenvolvimento local 

participativo 

Fatores inibidores Desafios ambientais e socioeconômicos 

Fatores potencializadores Oportunidades concretas ou potenciais 

existentes 

Fonte. Elaborado pela autora.  

 

5.1.1.1.Dimensão territorial 

O território Angelim 1 foi demarcado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária e reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como território quilombola. 

No entanto, a comunidade ainda não recebeu a titulação da terra. No espaço geográfico 
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demarcado existem propriedades do setor privado, particulares, de herança e cedidas. Embora 

residentes no território, muitos moradores não se autorreconhecem como quilombolas. Nesse 

contexto, esse estudo abordou 34 famílias residentes no território, cadastradas pelo Programa 

Municipal de Agente Comunitária de Saúde de Conceição da Barra como pertencentes à 

comunidade quilombola Angelim 1, regularmente visitadas por uma agente comunitária de 

saúde. Desse modo, os dados obtidos foram: 14 famílias ocuparam terras de propriedade de 

empresa do setor privado; 14 famílias receberam as terras de herança e 6 possuem a titulação 

da terra como proprietários particulares. Existem, atualmente, quatro associações de 

moradores no território, surgidas de conflitos internos, que têm-se acirrado desde os anos de 

2011. Dentre estas, somente uma se autorreconhece como quilombola, a AACQUA. 

No que se refere à utilização do território, a maioria das famílias o utilizam para 

cultivos tradicionais da agricultura familiar de baixa produtividade, entre os quais se 

encontram hortaliças, frutas, mandioca, que é processada em farinha, goma, tapioca e beiju, e 

urucum, do qual se extrai uma tintura para uso culinário que é comercializada em feiras na 

Vila de Itaúnas e em Conceição da Barra. Verifica-se que 21 famílias têm criação de 

pequenos animais (galinhas e porcos). Em todos os quintais das residências quilombolas são 

cultivadas diversas frutas. Recentemente, a partir dos anos de 2015, sete famílias associadas à 

AACQUA têm se dedicado à horticultura, pois se inseriram no PDRT da Fibria e recebem 

dele assistência técnica rural, implementos agrícolas e orientações sobre gestão e 

comercialização dos produtos, e estão inseridas no Programa Federal de Aquisição de 

Alimentos (PAA), fornecendo hortaliças para órgãos e instituições atendidas pela Prefeitura 

de Conceição da Barra. Técnicos do PDRT e associados da AACQUA têm realizado 

qualificação em agricultura sintrópica para promover a transição da agricultura tradicional 

para processos de produção assentados em sistemas agroflorestais e agroecologia. 

Existem duas estradas internas, não pavimentadas, que cortam o território Angelim 1 e 

uma estrada principal (não pavimentada), que liga a Vila de Itaúnas ao Distrito Sede de 

Conceição da Barra, às margens da comunidade. Os principais meios de transporte utilizados 

pelos moradores são: bicicleta, motocicleta e transporte coletivo; nove famílias possuem 

motocicleta como principal meio de transporte da família, sete famílias possuem veículo de 

passeio, uma família possui veículo utilitário e 14 famílias informaram outros bens tais como 

bicicleta, carroça, cavalo e charrete. 

Muitos moradores fazem caminhadas de até dois quilômetros para acessar o transporte 

coletivo. A maioria das famílias não possuem transporte para a logística de comercialização 

dos seus produtos. Em 2017, a AACQUA recebeu da Petrobras, em cumprimento de 
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condicionantes socioambientais, um caminhão baú para transporte dos produtos dos 

associados para comercialização e um trator para apoio dos associados, referente a um projeto 

apresentado pela associação em 2012, para alavancar o cultivo da mandioca, matéria-prima da 

produção de farinha e goma para fabricação de beiju, produto tradicional das comunidades 

quilombolas. 

As vias de acesso à comunidade necessitam de reparos e manutenção conforme afirma 

um dos moradores: 

A estrada está esburacada e o caminhão de lixo que quase não passa por aqui. 

(Trecho de respostas dadas à questão sobre desafios da família nos formulários 1 e 2, aplicados entre 

abril e julho de 2017 aos moradores da comunidade quilombola Angelim 1). 

As estruturas físicas comunitárias são: (i) casa de farinha da AACQUA (existem 

outras oito, atualmente em funcionamento, mas não são comunitárias); (ii) restaurante 

quilombola inativo, em função de conflitos familiares desde 2012 e tem funcionado como 

espaço de reuniões da AACQUA; reuniões com parceiros externos para definição conjunta de 

atividades na comunidade; e espaço de realização de processos educativos não formais; (iii) 

sala anexa ao restaurante utilizada para os cultos religiosos católicos em devoção à Santa 

Clara, padroeira da comunidade Angelim 1; e (iv) um pequeno espaço de alvenaria, ao lado 

do restaurante, onde está sendo implementada uma biblioteca para estimular o hábito de 

leitura de crianças e adolescentes da comunidade. 

 

5.1.1.2.Dimensão socioeconômica 

Nesta dimensão, esse estudo considerou 34 das 41 famílias residentes no território 

Angelim 1 cadastradas pela agente comunitária de saúde no Programa Municipal de Agente 

Comunitária de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Conceição da Barra. 

Sete famílias não foram abordadas por razão de conflito existente entre a AACQUA e uma 

outra associação de moradores da comunidade. Considerando que a realização deste estudo 

foi autorizado por lideranças da AACQUA, optou-se, por questão de segurança destas 

mesmas lideranças, não abordar as sete famílias. 

Na categoria demografia foram abordadas 135 pessoas na comunidade Angelim 1, das 

quais 34 se autointitularam chefes de suas famílias. As famílias são chefiadas, em sua maioria, 

por homens (20 famílias), na faixa etária entre 31 e 50 anos de idade (18 famílias), casados ou 

em união estável (24 famílias). Na unidade de análise cor/etnia houve uma variedade de 

respostas, a saber: negra (cinco pessoas), morena (cinco pessoas), preta (três pessoas), branca 

(quatro pessoas), morena clara (duas pessoas), morena negra (uma pessoa), negra mulata (uma 
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pessoa), parda (12 pessoas), e, uma pessoa não soube responder qual era a sua cor/etnia. A 

religião que predominou entre os moradores foi a católica (58 pessoas), seguida da evangélica 

(30 pessoas), sem religião (9 pessoas), umbanda (1 pessoa), cristã (1 pessoa), não informaram 

(2 pessoas). Quanto ao número de moradores por residência, atualmente, 16 famílias são 

constituídas por até três pessoas; 15 famílias se constituem por quatro a seis pessoas e três 

famílias são constituídas por sete ou mais pessoas residentes na moradia. 

Das 101 pessoas abordadas que não chefiam suas famílias, os dados obtidos 

demonstraram que, aproximadamente, 49,5% são mulheres e 51,5% são homens; a faixa 

etária predominante ficou entre 0 e 12 anos (38 pessoas), seguida da faixa entre 31 a 50 anos 

(21 pessoas); 20 pessoas na faixa entre 18 e 30 anos, 15 adolescentes (13 a 17anos), cinco 

pessoas com idade entre 51 e 70 anos e duas pessoas com mais de 70 anos de idade, ou seja, é 

uma comunidade muito jovem, pois mais de 72% dos moradores estão na faixa etária entre 0 e 

30 de anos de idade (73 pessoas). Mais de 71% dos moradores são solteiros e 16,8% são 

casados ou estão em união estável. 

Na categoria renda, 17 famílias informaram renda familiar mensal de até meio salário 

mínimo e 17 sobrevivem com renda mensal acima de meio até três salários mínimos, ou seja, 

50% das famílias vivem com menos de um dólar por dia (aproximadamente 0,90 dólares), e 

os outros 50% com renda entre 1 e 5,64 dólares por dia. As principais fontes de renda das 

famílias são: trabalhos informais esporádicos, como diaristas em trabalhos agrícolas ou 

agropecuários, produção e comercialização de produtos da agricultura familiar, aposentadoria 

e programas de governo de transferência de renda, e 44 moradores afirmaram que não 

recebem quaisquer benefícios e não estão inseridos em programas governamentais, 20 pessoas 

informaram que são beneficiárias de programas governamentais, quais sejam: Programa Bolsa 

Família (17 pessoas), uma pessoa está inserida no Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES)24, uma pessoa recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC)25 e uma pessoa 

recebe aposentadoria. Sobre o acesso ao crédito, 26 famílias informaram não o possuir. 

As dificuldades advindas desta privação geram consequências que afetam a qualidade 

de vida e de bem-estar destas famílias. De acordo com um chefe de família da comunidade: 

                                                 

24 O FIES no âmbito do governo federal que financia estudantes a cursarem a educação superior em 

universidades privadas. É regulamentado pela Lei nº 10.260/2001. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10260.htm>. Acesso em 13 de janeiro de 2018. 
25 O BPC é um programa da Assistência Social do governo federal que garante um salário mínimo para pessoas 

com deficiência e idosos com 65 anos ou mais em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade. Disponível em 

<https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc>. Acesso 

em 13 de janeiro de 2018. 
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Falta de crédito, falta de apoio financeiro para desenvolver qualidade de vida. Como 

se vai plantar se não tem apoio? As pessoas estão caindo nas mãos de agiotas e 

perdem a terra. 

(Trechos de respostas dadas à questão sobre desafios da família nos formulários 1 e 2, aplicados entre 

abril e julho de 2017 aos moradores da comunidade quilombola Angelim 1). 

A privação do acesso à renda e de condições de trabalho adequadas à produção 

agrícola colocam muitas famílias da comunidade Angelim 1 em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, com medos e incertezas sobre a falta de acesso ao crédito, conforme 

se observa em diversos depoimentos dos moradores, colhidos entre os meses de abril e julho 

de 2017: 

Minha renda não é suficiente para passar o mês, falta o arado, a terra está muito 

dura; perdi a plantação de feijão e existe a praga do maracujá; 

Não tenho condições de ter as coisas para plantar; não tenho acesso a coisas, mudas 

e equipamentos; 

Não temos terra, não temos casa; podemos ser despejados a qualquer momento; 

Meu marido faz ‘bicos’, diárias na roça; às vezes são três dias na semana, dois... não 

é certo. 

Outras questões mencionadas pelos moradores que impactam na renda familiar 

trataram sobre o êxodo rural, falta de formação profissional, ausência de empregos produtivos 

e negligência do Estado, conforme destacaram: 

Muitas pessoas têm mais dificuldades que outras e o governo não reconheceu isso no 

geral e têm muitas famílias com dificuldade de renda; 

Quero ter carteira assinada; preciso trabalhar para ajudar na renda familiar; 

Quem tira uma renda aqui é quem tem farinheira; quem não tem terra precisa 

comprar de quem planta. É tudo muito inseguro. 

Falta emprego e não tem capacitação profissional nenhuma; nenhum curso 

profissional para a Angelim 1; 

Falta emprego/ falta capacitação/ falta de cursos e não tem empresas dentro da 

comunidadde para estar contratando. Devido a esta dificuldade muitos jovens ficam 

na situação de vai e vem em busca de emprego. Sai e volta para a comunidade. 

Sobre a categoria referente à proteção social básica na unidade de análise referente à 

saúde, cumpre informar que à época da realização desse estudo, havia uma agente comunitária 

de saúde que fazia visitas domiciliares mensais e agendamento de consultas médicas e 

exames; outra atividade realizada mensalmente na comunidade era o “hiper-dia”, em que a 
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enfermeira-chefe da Unidade de Saúde da Vila de Itaúnas ia para a comunidade e realizava 

palestras sobre saúde da mulher, anemia falciforme, cuidados e higiene pessoal; aferição de 

pressão; exames de rotina e glicemia de jejum, conforme afirma a profissional de saúde que 

atua na comunidade Angelim 1. 

Nós realizamos a atenção à saúde básica à saúde da família na comunidade com o 

programa “Hiper dia” com atividades de aferição de pressão, teste de glicemia 

realizadas mensalmente; acompanhamento de pessoas hipertensas e diabéticas com 

visitas domiciliares; palestras sobre saneamento básico; saúde bucal e avaliação da 

saúde bucal dos moradores; levantamento a respeito da anemia falciforme. Na 

comunidade tem uma criança portadora da anemia falciforme. Exames apontaram 

que cerca de 70% das crianças têm traços da anemia falciforme; existe um trabalho 

em andamento de prevenção dessas crianças. 

(trecho extraído da entrevista realizada pela pesquisadora com a enfermeira-chefe da Unidade Básica de 

Saúde da Vila de Itaúnas, em 3 de julho de 2017). 

No entanto, existe carência de uma política de saúde estruturada para atendimento às 

necessidades das famílias quilombolas da comunidade Angelim 1, conforme evidenciaram 

três moradoras: 

Minha filha de 8 anos faz tratamento de anemia falciforme em Vitória, e precisa ir lá 

a cada trimestre. Tenho muita dificuldade de conseguir transporte para deslocar até a 

capital; 

Tenho uma filha de 8 anos que tem febre reumática, diabetes e problemas no coração 

e eu não consigo um tratamento para ela; não tenho como sair da comunidade; estou 

desempregada (essa criança faleceu em janeiro de 2018); 

Minhas crianças têm alergias, problemas na garganta, alergia a alimentos. Tenho 

muita dificuldade de fazer o tratamento delas. 

A ausência e/ou insuficiência de políticas públicas de proteção social básica para 

quilombolas, em área rural, foram mencionadas por algumas lideranças da comunidade, 

conforme se observou nos depoimentos dados por elas, entre abril e julho de 2017: 

Falta acompanhamento público à saúde, à educação e não têm atividades de lazer; 

acesso à tecnologia, à internet; assistência técnica rural e saneamento básico (fossa 

séptica e destinação do lixo); 

Muitas famílias não têm banheiro ou fossas alternativas. O acesso à água é outro 

problema da comunidade, o rio Angelim está poluído por resíduos jogados nele pelas 

empresas que atuam ao redor (Fibria, Suzano, Alcon e Disa – indústrias do papel e 
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celulose e sucroalcooleiras, respetivamente). As áreas de terra para cultivo são 

poucas para algumas famílias estarem trabalhando. Temos o Incaper no Estado, mas 

não atua no município com projetos ou cursos de incentivo à agricultura familiar 

quilombola; muito eucalipto ao redor e uso de herbicidas; as crianças da comunidade 

estudam em escola fora quando deveria ter escola na comunidade para preservar os 

princípios da cultura quilombola. 

Os moradores percebem os problemas de maneira difusa e entrelaçada e narram os 

impactos em sua vida cotidiana, sendo os principais a crise hídrica, a falta de emprego, a falta 

de união e diálogo entre as famílias da comunidade e a gestão pouco transparente das 

associações, que acabam acirrando conflitos: 

Os principais problemas da comunidade são as relações interpessoais; 

desorganização em trabalhos coletivos; falta recursos financeiros para investimentos 

e o problema do rio Angelim, como a poluição e a seca; 

Dificuldade de acesso ao crédito em banco, acesso à moradia. Tem família que tem 

filhos casados morando na casa dos pais. Dificuldade com a água, em usar a água a 

hora que precisar. Falta de diálogo, união, entendimento entre as pessoas; 

Falta comunicação/ falta divulgação de informações sobre projetos e outras 

atividades que acontecem na comunidade/ falta interação/ a gestão atual da 

associação está levando à desunião. A gestão anterior era melhor; 

Falta energia, que a gente não tem; máquina para destocar; falta água para irrigar 

as plantas; 

Falta de união; falta de interesse das pessoas da comunidade; falta bom 

relacionamento familiar. 

Na unidade de análise sobre educação de jovens e adultos, observou-se que não há 

oferta de educação formal para essa parcela da população local desde 2010, período em foi 

implementada uma turma de alfabetização de jovens, adultos e idosos na comunidade no 

âmbito do Programa BB Educar26, vinculado ao Programa de Voluntários do Banco do Brasil, 

na qual participaram 12 pessoas da comunidade. No entanto, nem todos participaram em 

razão do horário e da distância até o local de realização da atividade educativa, conforme 

relato de uma das lideranças da comunidade. 

                                                 

26 O BB Educar é um programa criado pela Fundação Banco do Brasil em 1992 e se realiza no âmbito do 

Programa de Voluntariado do Banco do Brasil. Disponível em <https://fbb.org.br/pt-br/sobre-nos-pt-br>. Acesso 

em 10 de janeiro de 2018. 
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Tinha mais pessoas que precisavam, ou queriam, e não fizeram devido à questão de 

horário. Estavam muito longe da sede aqui, do espaço da escola e pelo horário ser à 

noite, então muitos não participaram. Tentamos reabrir a escola aqui da comunidade, 

a gente lutou bastante para ter educação para jovens e adultos que não tiveram 

oportunidade e nós não conseguimos devido à falta de vontade política. 

(Trecho extraído da entrevista realizada pela pesquisadora com líder comunitário em 17 de junho de 

2017). 

Essa atividade educativa foi realizada em sala anexa ao restaurante quilombola, local 

em que funciona atualmente a Igreja Católica Santa Clara, sendo ministrada por educadora da 

comunidade e foi finalizado em 2011. Não existe escola na comunidade e crianças e 

adolescentes quilombolas estudam em escola localizada na Vila de Itaúnas. 

Desse modo, o nível de escolaridade de jovens, adultos e idosos da comunidade é 

baixo, conforme dados obtidos com a aplicação dos formulários. Dos 34 chefes de famílias, 

18 possuem o ensino fundamental completo; sete não frequentaram escola e não sabem ler ou 

escrever; dois frequentaram a educação de jovens e adultos; cinco possuem o ensino médio 

completo, um possui o ensino fundamental completo e um possui o ensino médio incompleto; 

ou seja, somente 14,7% dos adultos chefes de família na comunidade concluíram a educação 

básica. Atualmente, nenhum deles frequenta escola. 

Atualmente, 52 pessoas da comunidade estão estudando regularmente; destas, 48 

estudam fora da comunidade com transporte público e 4 fora da comunidade e sem acesso ao 

transporte público, são jovens que frequentam a educação superior; 42 não estudam e para 

sete pessoas esta unidade não se aplica. Assim, a maioria das pessoas adultas e idosas da 

comunidade nunca estudou ou não terminou a educação básica. 

No que se refere à formação profissional, 26 chefes de família informaram não possuir 

quaisquer formações ou qualificações profissionais; uma pessoa informou ser operadora de 

máquina florestal; outro informou possuir o curso de soldador; outro disse ter o curso de 

segurança do trabalho; um informou ser pedreiro; outro disse ser pedreiro prático; outro disse 

possuir diversos cursos de qualificação profissional (pedreiro, segurança do trabalho, 

azulejista, bombeiro hidráulico e eletricista predial); outra disse ter trabalhado como monitora 

florestal e outra disse possuir formação em gestão rural e contabilidade. Quanto aos 

moradores não chefes de família da comunidade, 38 pessoas afirmaram não ter qualificação 

profissional e 14 disseram ter formação profissional. As formações mencionadas foram: 

pedagogia, pesca, técnico em logística, operador de bomba, técnico agrícola, técnico em 
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agropecuária, informática, camareira, confeitaria, pães e biscoitos e produção de maracujá. 

Nota-se que a maioria das qualificações foram feitas em processos educativos não formais. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) 27  oferece cursos rápidos de 

qualificação profissional para agricultores e em 2017 ofertou na comunidade Angelim 1 os 

cursos de compotas de doces e de fabricação de iogurtes. 

Os dados obtidos confirmam que a EJA na sua função reparadora, em território 

brasileiro, continua ocupando posição marginal dentro do sistema formal de educação 

(GADOTTI; 2014; TORRES, 2009; DI PIERRO, 2010), embora a Constituição Brasileira de 

1988 a tenha incluído na educação básica como obrigatória e gratuita e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional como uma modalidade específica com possibilidade de 

continuação dos estudos no ensino regular, bem como à formação profissional de nível 

técnico, o número de pessoas não alfabetizadas continuam o mesmo de cinco décadas atrás. 

Em áreas rurais não há quaisquer investimentos nesta modalidade educacional, 

provocando exclusão, desigualdade racial e injustiça social. A exclusão educacional aumenta 

a pobreza, a falta de trabalho e racismo, e atinge principalmente as populações rurais, 

particularmente, os povos e comunidades tradicionais. Isto confirma estudos do Inep e da 

Pnad, de que é preciso construir caminhos urgentes para inclusão educacional e ampliação da 

escolaridade e formação profissional para populações marcadas por “desigualdades e formas 

de exclusão históricas, que articulam idade, raça, renda e local de residência” (BRASIL, 2015, 

p.156) e isto requer, principalmente, investimentos financeiros, formação de educadores, 

processos educativos que considerem tempos-espaços (PAIVA & SALES, 2013) de ensino e 

aprendizagens específicos que incluam e valorizem os contextos e cultura destas 

comunidades. 

Nesse sentido, um participante desse estudo ressaltou a necessidade de formação 

profissional centrada na melhoria das técnicas e processos de produção dos quilombolas e 

captação de recursos para a comunidade. No entanto, é preciso estar atento às dificuldades de 

acesso, tais como a distância a ser percorrida até à escola, a infraestrutura da estrada, a 

logística e os meios de acesso. 

Capacitações em várias áreas, desde a produção até à questão de logística ajudariam 

muito, abrem horizontes… pequenos núcleos de alfabetização de adultos também. 

(Trecho da entrevista realizada pela pesquisadora em 11 de julho de 2017 com parceiro da comunidade 

em área ambiental). 

                                                 

27 Disponível em <http://www.senar.org.br/>. Acesso em janeiro 2018. 
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É preciso construir processos educativos compartilhados que possibilitem às pessoas 

da comunidade condições de concretizar sonhos. 

Com fé em Deus, vamos ter o território titulado e muito trabalho, muitas pesquisas 

ainda, e muitas parcerias com as universidades [e] iremos buscar para que essa 

geração tão linda possa também ter uma formação acadêmica e ter essa oportunidade 

de se formar, de poder um dia também, quem sabe, ser o pesquisador da sua própria 

história. 

(Trecho extraído da entrevista de uma liderança da comunidade concedida à pesquisadora em 17 de 

junho de 2017). 

O representante da comissão quilombola Sapê do Norte destacou a importância da 

educação para todas as faixas etárias em todas as comunidades da região. Entretanto, ressaltou 

a necessidade da oferta de processos educativos que estejam de acordo com a realidade e faixa 

etária dos estudantes, mas mantendo abertura para compartilhar conhecimentos entre diversas 

culturas. 

Não há idade para a educação. Agora não adianta chegar à comunidade e querer ter 

uma metodologia, uma filosofia da comunidade de italianos, por exemplo. Temos que 

aprender o que é dos outros, mas também os outros têm que aprender o que é nosso, 

[e] nós temos que estudar salvando o nosso território, a nossa cultura. 

(Trecho extraído da entrevista com representante da comissão quilombola Sapê do Norte à pesquisadora 

em 28 de julho de 2017). 

Todos os participantes concordaram que a educação de jovens e adultos pode 

contribuir para ampliar processos de participação comunitária por meio de conscientização 

dos atores endógenos de que uma mudança interna para melhor seja possível, pois permite. 

Conseguir enxergar que uma transformação é possível. 

(Trecho extraído da entrevista com técnico da assistência técnica rural à pesquisadora em 13 de junho 

de 2017). 

Outra questão levantada por participantes dessa pesquisa foi a segurança, pois 

conflitos ocasionados pela questão da monocultura do eucalipto; ocupação das terras da Fibria 

no território quilombola Angelim 1 por pessoas não quilombolas; regime de comodato 

adotado pela Fibria com as famílias quilombolas, inserindo somente as famílias que fazem 

parte de alguma das quatro associações existentes no território, e a não inserção no PDRT de 

quaisquer das famílias que ocuparam suas terras; incêndios e furtos de produtos agrícolas das 

famílias quilombolas têm gerado insegurança na comunidade, e muitos conflitos, conforme 

observa um representante de instituição parceira da comunidade. 
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A comunidade tem problema de questões de disputa de terra com famílias e tem 

também uma questão devido a uma área, boa parte dela ser de uma empresa de… 

produtora de celulose, uma empresa de eucalipto. É… parte das áreas que a 

comunidade utiliza em comodato com essa empresa e acaba gerando alguns conflitos, 

incêndios. Hoje existe um grande problema lá que é a invasão de outras áreas por 

pessoas externas à comunidade, que não fazem parte da comunidade; invadiram 

algumas áreas de eucalipto vizinhas à comunidade, e acaba com isso, trazendo 

algumas mazelas como roubo de mercadoria e a própria disputa; conflito mesmo 

diário de estar ali ocupando um espaço próximo, não é? Porque, já tinha uma cultura 

local; tinha já um perfil, as pessoas já se conheciam. Hoje lá tem o externo vindo que 

não se sabe a procedência; nem todos são daqui da Vila [Itaúnas]; muitos vêm de 

outras cidades: Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus e acaba gerando 

uma insegurança dentro da própria comunidade. Aí, você tem os conflitos internos e 

tem o interno com o externo também. Acaba que você tem, cotidianamente, dois 

conflitos, além da questão da empresa, não é? Ela tem várias áreas, algumas estão em 

comodato, outras não. Então assim, é uma comunidade que tem vários riscos e esses 

riscos geram alguns conflitos. 

(Trecho da entrevista com parceiro externo ligado à área ambiental concedida à pesquisadora em 11 de 

julho de 2017). 

No que se refere à habitação, a maioria das famílias da comunidade Angelim 1 

residem em casa própria (24 famílias); nove famílias informaram que a moradia é cedida e 

uma pessoa informou que é outra situação. Sobre a infraestrutura, 27 pessoas informaram que 

a construção é de alvenaria, cinco informaram que a moradia é de estuque e duas moradias 

são de madeira. Quanto ao número de cômodos, 10 famílias moram em casa com até dois 

cômodos; 13 famílias em casas entre três ou quatro cômodos e 11 informaram que a 

residência possuía cinco ou mais cômodos. Sobre os banheiros existentes na moradia, seis 

famílias informaram não possuir banheiros e 28 famílias informaram existir um banheiro. 

A maioria das famílias possui eletrodomésticos, tais como: geladeira (25 famílias), 

fogão a gás (34 famílias), freezer (10) , microondas (3), (20) liquidificador. Quanto ao acesso 

aos meios de comunicação e tecnologias, 22 famílias informaram possuir antena parabólica, 

duas têm computador, 19 possuem rádio e/ou aparelho de som, 25 possuem televisão, e 30 

famílias têm acesso à telefonia móvel. Quanto ao acesso aos bens primários essenciais: 14 

famílias informaram possuir vestuário suficiente e 25 famílias disseram ter acesso à 

alimentação suficiente. Quanto ao acesso aos serviços de energia elétrica, água tratada, 
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transporte público, serviços médicos e odontológicos e planos de saúde, 27 famílias 

informaram ter acesso à energia elétrica; uma família tem acesso à água tratada; 21 famílias 

utilizam o transporte público; três famílias têm acesso à assistência odontológica; 28 famílias 

têm acesso à assistência médica e uma família possui plano de saúde privado. Observa-se a 

vulnerabilidade de 20 famílias no que se refere ao acesso ao vestuário suficiente; nove 

famílias não têm acesso a uma alimentação suficiente; 33 famílias não têm acesso à água 

potável. 

As privações porque passam os moradores da comunidade Angelim 1 ampliam-se e 

agravam conflitos internos e externos e se referem, principalmente, à seca, à moradia 

inadequada, à falta de energia elétrica, conforme apontam alguns moradores em resposta aos 

formulários aplicados em maio de 2017: 

Falta de água e de adubo. 

Seca brava, eu preciso de poço artesiano; fiquei três meses sem água na cisterna; 

falta um posto de saúde na comunidade; falta uma escola de ensino fundamental à 

noite, alfabetização também, se tivesse na comunidade, eu estudaria; 

Não tenho energia e nem moradia. A associação deveria ajudar com cesta básica; ela 

não demonstrou interesse isso: tudo que vem para a associação não é repassado, fica 

na Diretoria que se beneficia. O PDRT é para todo mundo, mas a associação não 

repassa; 

Carência em educação, saúde, questão fundiária, a questão da terra, ter conflitos no 

território é uma causa também; o mau uso da da água e a questão do uso do solo 

também todo degradado, muito veneno e colocação de fogo… muitas queimadas. 

Quanto ao acesso ao trabalho como forma de produção da existência, quatro 

quilombolas informaram ter emprego com registro formal em carteira de trabalho; 47 

moradores não possuem quaisquer vínculos empregatícios, vivem do trabalho informal, seja 

no trabalho de diarista na agricultura e/ou comercialização da pequena produção que 

conseguem obter na agricultura familiar. Nove trabalhadoras informaram trabalhar por 30 

horas semanais na agricultura familiar e o restante do tempo se dedicam ao cuidado de suas 

famílias; 16 pessoas afirmaram trabalhar por 40 horas semanais e 21 pessoas disseram que a 

carga horária de trabalho semanal ultrapassa as 40 horas, chegando a trabalhar, às vezes, por 

até 60 horas na semana. Sobre o local em que trabalham, 14 pessoas disseram trabalhar na 

agricultura; 10 pessoas disseram trabalhar na própria casa e às vezes na terra ajudando em 

algum cultivo, quatro pessoas informaram que o seu local de trabalho são empresas ou órgãos 

públicos. 
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Em sua maioria, as famílias da comunidade Angelim 1 se encontram vulneráveis à 

pobreza multidimensional, associada à exclusão educacional, às injustiças sociais e ao 

trabalho digno (CAPRA & LUISI, 2014; CEPAL, 2016) pela falta de emprego e formação 

profissional conforme apontou uma moradora, entrevistada em abril de 2017: 

Falta de emprego; as pessoas que querem trabalhar têm que ir embora daqui para 

não entrar numa situação de fome; a dificuldade é por não ter fomação. 

Na categoria sobre a participação comunitária, incluindo atividades de lazer, reuniões 

das associação ou outra atividade comunitária existente na comunidade, 24 chefes de família 

informaram não participar de quaisquer atividades comunitárias; 10 disseram participar de 

reuniões da associação de moradores e de atividades religiosas aos domingos na igreja. 

Quanto aos outros moradores, 71 pessoas informaram não participar de quaisquer atividades 

de lazer; 30 pessoas informaram que participam de atividades comunitárias, tais como: 

pescaria, jazz, futebol, balé, educação física na escola, dança, catequese, escola, educação 

física/recreio e brincadeiras na escola; cursos realizados na comunidade, reuniões da 

associação e com o comitê gestor do PDRT da Fibria. 

A chegada de energia elétrica, em meados dos anos 2000, modificou os estilos de vida 

dos quilombolas da comunidade Angelim 1. O modo de vida comunitário ficou mais 

individualizado, Surgiram outras oportunidades de conservação de alimentos e outras formas 

de consumo, ampliando despesas familiares, conforme conta uma liderança em entrevista 

realizada em junho de 2017: 

E o modo de vida também na roça mudou, na comunidade. Eu me lembro que há 15 

anos atrás, mais um pouquinho, a gente não tinha rede elétrica. Então era na base da 

candeia mesmo, do candeeiro. E de lá para cá chegou energia, não é? Então isso 

mudou também um pouco o modo de vida. Então assim, um custo que a família não 

tinha, começou a ter que pagar a conta da energia elétrica. Então outra coisa que se 

tornou uma necessidade, prioridade foi ter uma televisão; ter um aparelho de som, 

uma geladeira. Então, as pessoas que comiam o peixe sempre salgado, seco; a caça 

do mato que faziam muquiada – que era fazê-la ali na brasa, no carvão, porque ela 

aguentava ali mais uma semana – já passou a ser na geladeira. Então isso também 

gerou um consumismo e a requerer das famílias também uma estrutura melhor. Uma 

condição financeira. Então o modo de vida das famílias começou a sofrer uma 

diferença a partir da introdução da energia elétrica no campo. 
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5.1.1.3.Dimensão ambiental/cultural 

Os recursos hídricos existentes na comunidade Angelim 1 são as nascentes e o rio 

Angelim que, devido a fatores climáticos e intervenção humana exploratória, tem perdido a 

sua riqueza, pois já não existem peixes e o seu volume de água tem diminuído 

sistematicamente, conforme pontua um morador da comunidade, participante desse estudo, 

em maio de 2017: 

Escassez de água, rio Angelim está seco, plantio de eucalipto nas nascentes. 

A gente vem solicitando aos órgãos competentes as questões de políticas públicas. A 

outra é a formação... Parceria mesmo. Mas temos dificuldade. Questão fundiária e 

água… 

A escassez de água tem afetado profundamente a vida na comunidade, seja de uso 

pessoal, seja na manutenção da produção de alimentos, irrigação da plantação e para animais 

domésticos. O território Angelim 1 fica na zona de amortecimento do Parque Estadual de 

Itaúnas, órgão governamental de preservação de áreas remanescentes do bioma da Mata 

Atlântica, e está cercado, por outro lado, por florestas de eucalipto e por cana de açúcar, 

vinculadas ao setor privado do agronegócio da produção de papel e celulose, e açúcar e 

álcool, respectivamente. Assim, o território fica imprensado (FERREIRA, 2010; PASINI, 

2014) entre áreas de proteção da Mata Atlântica e, por outro lado, pela silvicultura, que tem se 

constituído em desafios adicionais às famílias quilombolas na produção do seu viver; pois não 

podem caçar porque os animais silvestres estão protegidos por leis ambientais; nem pescar, 

porque não existem mais peixes no rio Angelim. Resta à maioria das famílias da comunidade 

desenvolver a agricultura familiar sem apoio de política governamental estruturante de 

desenvolvimento local (assistência técnica rural, gestão da produção e da comercialização dos 

produtos agrícolas), conforme observa um líder religioso que atua na comunidade, em 

entrevista realizada em 10 de julho de 2017: 

Acho que uma questão é a produção, é a questão da terra. Isso envolve toda a questão 

até da própria tranquilidade do benefício da terra como meios – não basta ter a terra 

– é preciso ter os meios, não é? Que hoje nós diríamos é questão da técnica, do 

transporte, do maquinário para trabalhar a terra. E a questão da água que tornou-se, 

assim, uma questão crucial para eles e até o próprio escoamento da produção. E vejo 

a estrada também… as condições da estrada. Eu vejo o desgaste da própria terra 

porque cercada de eucalipto. O sumiço das nascentes, a própria fauna e a flora, os 

defensivos que são usados. E tem a questão do rio que ficou assoreado. E vejo 

também que, por mais que se fale de Angelim, de comunidade quilombola, ainda há 
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um isolamento. Falta conhecimento da população, daquela realidade, daquela 

comunidade. Quando eu falo comunidade Santa Clara – [perguntam] Quem? Onde? 

Lideranças da AACQUA e técnicos do PDRT têm trabalhado com sete famílias 

associadas na implementação do modelo de cultivo baseado na agricultura sintrópica, desde 

os anos de 2016, ancorada na visão de restauração dos sistemas agroflorestais. 

Na categoria cultura e turismo destacou-se a riqueza cultural e o enorme potencial para 

o turismo étnico de base comunitária. As famílias quilombolas têm estreita conexão com o 

cultivo da mandioca e com as casas de farinha que estão conectados com modos de vida 

ancestrais das comunidades quilombolas e com a terra, conforme destacou um morador da 

comunidade, em resposta ao formulário da pesquisa, em maio de 2017: 

A questão ambiental (recuperação de nascentes), a própria valorização do ser 

quilombola no resgate das suas raízes (o artesanato, a culinária, a casa de farinha), 

atrair turismo para conhecer o quilombola. Aproveitamento dos quintais, 

transformação das frutas em alimentos atrai pessoas em busca do produto natural 

para comercializar”. 

Sobre a identidade quilombola, alguns relacionaram o significado de quilombola com 

luta, resistência dos povos negros, ter acesso à terra para cultivar. Outros afirmaram não saber 

o significado e outros ainda disseram não ser quilombolas. Outra pessoa não quis falar sobre o 

assunto. Alguns relacionaram o termo quilombola vinculado ao acesso aos direitos, como o 

direito à terra e à moradia. E outros o relacionam à falta de emprego e falta de acesso a uma 

vida melhor, relacionando-o à falta de oportunidades. Muitos o associaram à boa convivência, 

à solidariedade. Portanto, o termo quilombola parece ser controverso no contexto da 

comunidade quilombola Angelim 1. Assim, eles disseram em resposta ao formulário aplicado 

em maio de 2017: 

Eu aho que é quem luta pelos direitos, mora numa comunidade quilombola e quer 

trabalhar na terra, que defende muito seu próximo e é ser unido e morar numa 

comunidade. 

Alguns relacionaram o termo ao sofrimento de um povo ou à falta de direitos à 

qualidade de vida ou bem-estar, conforme apontaram alguns moradores em formulário 

aplicado em junho de 2017: 

É aquele povo sofrido que resistiu ao sofrimento, às lutas. Sou quilombola porque 

nasci aqui, a gente segurou a tradição, tenho orgulho do que faço. 

Ser quilombola, afro, eu acho a seguinte alternativa: geração que não tem emprego. 

Significa dificuldade de ter as coisas: trabalho, um bem-estar na vida. 
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É a raiz das pessoas nativas da região que nasceram e morreram na região por não 

ter outro jeito. 

Existe, também, desconhecimento de alguns moradores sobre o termo quilombola ou 

não se reconhecem como tal, conforme se observou em resposta dos moradores em formulário 

aplicado em junho de 2017: 

Eu nem sei… eu sou negra. 

Não sou quilombola… não sei o que é. 

O termo quilombola foi associado, por alguns, à cidadania, à conquista de direitos, de 

acordo com respostas dos moradores da comunidade, ao formulário aplicado em abril de 

2017: 

Significa a história do nosso Brasil; pessoal que colocou a mão na massa; pegou no 

pesado; é a criação da nação… significa cidadania. 

É respeitar os seus direitos, costumes e tradições e levar seus costumes adiante para a 

próxima geração, além de lutar por mais direitos ainda não conquistados, por 

exemplo a terra, e é sempre valorizar a cultura negra, os princípios da religião, da 

cultura negra (música, dança), agricultura, lutar pelos direitos (terra, saúde, 

educação), passar conhecimentos adiante para as próximas gerações; é também 

praticar culturas e costumes e origens de quilombo e estar em área remanescente de 

quilombos. É ter os direitos respeitados. É ser visto por outras pessoas com dignidade 

e respeito em ser quilombola. É fazer parte de uma das culturas brasileiras, de um 

povo que leva adiante sua tradição e luta por mais conquistas. Os quilombolas são 

parte importante da cultura brasileira e por vezes desconhecidos de muitas pessoas. É 

também levar os costumes e as tradições adiante para as próximas gerações, além de 

lutar por mais direitos ainda não conquistados. 

Por alguns moradores da comunidade Angelim 1, os quilombolas são vistos como 

invasores e parece existir preconceito contra suas tradições culturais, conforme se observa na 

resposta de um morador ao formulário aplicado em julho de 2017: 

Quilombolas são pessoas que invadem terra para fazer plantios, para se sustentar e 

praticar suas culturas, como por exemplo a capoeira é muito comum na cultura 

quilombola. 

Uma grande maioria dos moradores associaram o significado do termo quilombola ao 

ser negro, ao ter ancestralidade com o povo africano escravizado nos primeiros três séculos da 

história de formação do povo brasileiro. Outros fizeram uma relação com a cultura, a 

culinária, ao trabalho com a terra, as lutas. Alguns o entendem como processo de resistência e 
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luta contra as exclusões históricas a que continuam a ser submetidos, tais como: preconceito, 

racismo, restrições de acesso à participação social, econômica, cultural e produtiva, às 

oportunidades sociais, facilidades econômicas, tais como o acesso ao crédito. Estas limitações 

podem restringir a expansão de suas capacidades e habilidades na produção de um 

desenvolvimento como liberdade (SEN, 2010). Uma luta por reconhecimento e direitos. Para 

alguns, é um termo que vem carregado de emoção e esperança de uma vida melhor, tendo 

forte ligação com o território (ANJOS, 2006). No entanto, alguns moradores não sabem dizer 

o que significa a palavra quilombola. 

Como se observa nos depoimentos, a comunidade quilombola Angelim 1 se encontra 

na transição entre tradição e modernidade e se angustiam e têm esperanças com as aceleradas 

mudanças que se anunciam e se concretizam (FRAGOSO, 2005b). A cultura quilombola se 

traduz no depoimento de uma das matriarcas da comunidade, em entrevista realizada em 17 

de julho de 2017. 

Então, a gente sempre viveu dessa forma: plantar, fazer farinha, fazer beiju e 

comercializar de porta em porta também. Isso foi-se dando durante muito tempo, 

praticamente, toda a criação. E restavam alguns peixes, também, nos rios. E o clima 

ainda estava meio que adequado. Chovia meio que nas estações corretas… existiam 

ainda as enchentes nos rios e isso trazia uma fartura de peixes. Então, as famílias 

aproveitavam para fazer um estoque também naquela época de enchente: pescar 

bastante peixe, salgar e secar no sol e guardando ali para ir comendo, se 

alimentando, junto com a farinha. Então, isso foi-se dando. 

Ressalta-se na cultura tradicional quilombola o domínio da técnica do “embarreio”28 

(Figura 25) para construção de moradias e casas de farinha em comunidades quilombolas. 

Basicamente, a técnica consiste na utilização de barro e varas de madeira, que são trançadas, 

moldando a construção, e aplica-se o barro após ser amassado nos vãos da estrutura 

(PEREIRA, 2011 apud FERREIRA, 2002). Estas construções eram feitas em regime de 

mutirões ou “ajuntamentos”, conforme expressão dos próprios quilombolas, confirmada em 

entrevista realizada com uma das matriarcas da comunidade Angelim 1, em 26 de julho de 

2017: 

                                                 

28 “Embarreio” é uma técnica de construção de moradias muito utilizada pelos quilombolas moldando o barro e 

galhos de madeira: “Depois de bem amassado com os pés e a água, o barro é aplicado sobre esta estrutura 

levantada, preenchendo os vãos entre as varinhas trançadas e fechando a parede” (PEREIRA, 2011, p. 11 apud 

FERREIRA, 2002). 
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De primeiro era assim, quando a pessoa ia fazer um ajuntamento, era chamado de 

ajuntamento… chamava aqueles senhores, aqueles rapazes que vinham para casa; 

aqui mesmo fazia embarreio; roçava derrubada. Aí todo mundo juntava, matava 

porco, fazia almoço para todo mundo; depois rezava uma ladainha. Quando era de 

noite, às vezes tinha forró, todo mundo dançava (risos), principalmente em embarreio 

de casa de farinha e ficava aquela coisa muito bonita. Mas hoje (triste), não existe 

nada disso! 

 

Figura 25. Parede em processo de "embarreamento" da casa de farinha da AACQUA, com escultura de raiz de 

mandioca que marca a tradição da comunidade. 

Fonte. Fotografia da autora em 12 de setembro de 2017. 

Neste sentido, a técnica do “embarreio” vai para além de uma simples técnica de 

construção tradicional, ela se configura em ação educativa que proporciona espaços 

favoráveis para aprendizagens colaborativas materializadas em uma comunidade de prática 

(TORRES & IRALA, 2014; WENGER, 1998; DILLEMBOURG, 1999). Os ajuntamentos ou 

mutirões traduzem aprendizagem entre pares que executam as mesmas ações com objetivos 

comuns e trabalho conjunto, em processos simétricos de ação, conhecimento e status. O 

processo do viver se confunde com o processo do aprender ou vive e versa. 

 

5.1.1.4.Desafios e oportunidades de desenvolvimento local participativo na comunidade 

quilombola Angelim 1 

Esta dimensão envolveu a análise de duas categorias, quais sejam: fatores inibidores e 

fatores que potencializam processos de desenvolvimento local participativo na comunidade 

quilombola Angelim 1. Neste sentido, analisaram-se os desafios e oportunidades observando-

se aspectos ambientais e socioeconômicos e procurando o desvelamento do contexto da 
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comunidade para além do foco em situações de privação ou escassez, mas principalmente dar 

visibilidade à riqueza de saberes intangíveis, práticas tradicionais, modos de vida para além 

dos dados quantitativos que caracterizam a comunidade (PAIVA & SALES, 2013). 

A categoria que tratou sobre os fatores inibidores de processos de desenvolvimento 

participativo na comunidade foram subdivididos em duas unidades, os desafios ambientais e 

os socioeconômicos. Sobre as questões ambientais se destacaram: crise hídrica, ocasionada, 

em parte, por mudanças climáticas e em parte pela exploração degradante dos recursos 

naturais, tais como a utilização de agrotóxicos pelo setor privado do agronegócio e incêndios 

provocados por alguns agricultores familiares; monoculturas e não preservação das nascentes 

existentes na localidade; perda de conexão dos quilombolas com processos produtivos de sua 

existência. 

Os principais desafios socioeconômicos ressaltados pelos participantes implicados 

neste estudo remeteram à lentidão do processo de regularização fundiária do território, que 

tem gerado muitos conflitos internos; ausência de políticas públicas de proteção social básica 

(saúde, educação, saneamento básico, habitação adequada, segurança); infraestrutura 

deficiente das estradas; desemprego estrutural; baixa escolaridade e baixa ou nenhuma 

qualificação profissional; insegurança alimentar e insuficiência de renda para uma vida digna; 

ausência de apoio à implementação de projetos estruturantes inclusão produtiva na 

comunidade; organizações sociais enfraquecidas e dispersas; baixa participação comunitária; 

restaurante quilombola paralisado em função de conflitos familiares e entre lideranças da 

comunidade; dependência externa. 

Assim, os desafios encontrados parecem remeter a uma zona de colapso 

(HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014), em que nada parece funcionar; conflitos, 

crises, desesperança, incertezas. Mas essas tensões extrapolam, quebram os limites de uma 

zona para encontrar outras, as zonas de fibrilação com seus tempos-espaços de aprendizagens 

colaborativas produtoras de bifurcações (PAIVA & SALES; 2013; PRIGOGINE, 2009) que 

desdobram realidades alternativas de uma ordem implícita para concretização de outras 

realidades explícitas (BOHM, 1980; 2005) por meio de aprendizagens colaborativas em 

círculos de diálogo (TORRES & IRALA, 2014; FREIRE, 1976; 1987). Nesse sentido, crises, 

conflitos e incertezas podem-se configurar em oportunidades numa zona de ruptura. 

Desse modo, no contexto da comunidade quilombola Angelim 1, as oportunidades 

estão presentes em meio a desafios sistêmicos e multidimensionais (CAPRA & LUISI, 2014), 

tais como: a demora na regularização fundiária impede o acesso ao crédito para investimento 

na melhoria da produção agrícola, o que por sua vez, impede o acesso dos quilombolas a 
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processos educativos e formativos para expansão de suas capacidades (SEN, 2010) que lhes 

possibilitem um desenvolvimento participativo (FRAGOSO, 2005a; 2005b), capaz de 

promover a transformação daquela realidade, marcada pela privação e escassez, para outra, 

fundada na prosperidade, bem-estar e qualidade de vida pessoal e comunitária. 

As oportunidades concretas de mudança social na comunidade quilombola Angelim 1 

se encontram na riqueza dos saberes dos próprios quilombolas como ponto de partida para 

trilhar outros caminhos e construir novas paisagens; no fortalecimento de suas organizações 

coletivas; no território que entrelaça pessoas e natureza; na criação de espaços favoráveis à 

participação para análise crítica compartilhada sobre os desafios e riquezas existentes naquele 

contexto; nas parcerias externas já existentes na comunidade. 

Assim, os recursos já existentes na comunidade que foram destacados pelos 

participantes apontam para: os quintais; plantio da mandioca; hortas familiares; casas de 

farinha; comercialização da farinha de mandioca, do beiju, da pamonha; restaurante 

quilombola; terra fértil; a diversidade de recursos naturais existentes no território, entre os 

quais se ressaltam, as matas ricas em insumos, tais como: cipós e óleos para produção de 

artesanatos, uso na culinária e na medicina caseira; o rio Angelim e as lagoas; as associações 

quilombolas; a Comissão Regional Quilombola Sapê do Norte; as lideranças religiosas; os 

parceiros, tais como: o PDRT da Fibria; Programa Educação de Jovens e Adultos e o 

Desenvolvimento Local do Ifes Campus São Mateus; o Parque Estadual de Itaúnas; a 

diversidade de voluntários que se propõem a trabalhar junto com a comunidade, só para citar 

algumas das riquezas do território. 

Quanto às riquezas potenciais, podem ser mencionadas a implementação de horta 

comunitária, resgatando a cultura dos ajuntamentos e mutirões que promovem a valorização 

das raízes quilombolas, união, ajuda mútua baseada em confiança recíproca; o potencial da 

juventude quilombola; a agricultura sintrópica; a recuperação das nascentes; o aumento da 

produção das casas de farinha; o artesanato quilombola; a culinária, colocar o restaurante 

quilombola em funcionamento; a implementação de projeto de turismo étnico de base 

comunitária; a implementação do curso de homeopatia na agricultura familiar, em parceria 

com o Ifes Campus São Mateus; a implementação de processos educativos não formais 

construídos coletivamente por meio de metodologias participativas e ancoradas na 

investigação-ação e investigação apreciativa (BARBIER, 2007; DIONNE; 2007; 

THIOLLENT, 2011; FREIRE, 1976; FRAGOSO, 2005a; 2005b; COOPERRIDER & 

WHITNEY, 2005); as aprendizagens colaborativas e adoção do diálogo como forma de 

resolução de conflitos. 
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Cabe aqui mencionar algumas atividades executadas na comunidade, envolvendo 

participação local em parceria com uma variedade de agentes externos, que contribuíram para 

o fortalecimento da participação na comunidade Angelim 1, quais sejam: (i) acesso à 

Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(DAP) 29  apoiada por técnicos do PDRT e do Incaper; (ii) implementação de hortas 

agroecológicas (AACQUA e PDRT) e agricultura sintrópica; (iii) participação em feira 

ambiental; (iv) combate a incêndios na área de reserva florestal do Parque Estadual; (v) 

implantação do projeto “Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Mandioca” pela Petrobras; 

(vi) na área da saúde, realização de exames para identificação de anemia falciforme; (vii) na 

área da educação e formação profissional, realização da “Oficina de Homeopatia na 

Agricultura Familiar” e do “Curso de Multiplicadores no Plantio de Água e Manejo de Bacias 

Hidrográficas”, uma parceria entre a Associação de Agricultores e Agricultoras da 

Comunidade Quilombola Angelim 1 (AACQUA), Ifes Campus São Mateus, Departamento de 

Educação do Campo da UFV/ MG, PDRT/ Fibria e Associação de Plantadores de Água 

(Plant’Água)30. No Quadro 10 se apresenta um resumo dos principais parceiros externos, 

programas e atividades realizadas junto com a AACQUA na comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29 A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o 

documento de identificação da agricultura familiar e pode ser obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar 

(pessoa física) quanto por empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrias 

(pessoa jurídica). Disponível em <http://www.mda.gov.br/sitemda/saf/dap>. Acesso em janeiro de 2018. 
30 A Associação de Plantadores de Água (PLANT'ÁGUA) foi fundada em março de 2015 pelos gestores do Sítio 

Jaqueira, localizado no município de Alegre, região sul do Estado do Espírito Santo que oferece educação 

socioambiental baseada nos princípios da agroecologia e busca formas sustentáveis de uso dos recursos naturais 

(água, solo e vegetação) e a adequação à legislação florestal. Disponível em <http://www.sitiojaqueira.com.br/>. 

Acesso em janeiro de 2018. 
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Quadro 10. Principais parceiros, programas e atividades da comunidade quilombola Angelim 1. 

Instituição Programa Atividade desenvolvida na comunidade 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Conceição da 

Barra 

Programa Agente 

Comunitária de 

Saúde 

Atenção à saúde básica da família – Projeto Hiper-Dia realizado uma vez 

por mês na comunidade com atividades de aferição de pressão arterial, 

teste de glicemia; acompanhamento de pessoas hipertensas e diabéticas 

com visitas domiciliares; palestras sobre saneamento básico; avaliação 

da saúde bucal dos moradores; levantamento a respeito da anemia 

falciforme. Na comunidade tem uma criança portadora da anemia 

falciforme. Exames apontaram que cerca de 70% das crianças têm traços 

da anemia falciforme e já existe um trabalho em andamento de 

prevenção destas crianças. 

Parque Estadual 

de Itaúnas/ 

Instituto 

Estadual de 

Meio Ambiente 

Programa 

Socioambiental 

Fiscalização, educação ambiental e monitoramento; suporte com algum 

transporte, alguma logística. Implementação de uma biblioteca com 

suporte da Biblioteca Central do Instituto Estadual de Meio Ambiente do 

Espírito Santo e o projeto do grupo de condutores de turistas do Parque, 

em processo de implantação que prevê um roteiro turístico na 

comunidade. 

Instituto 

Capixaba de 

Pesquisa, 

Assistência 

Técnica e 

Extensão Rural 

Assistência 

técnica e extensão 

rural 

Palestra sobre o cultivo da mandioca na comunidade; assistência técnica 

rural esporádica; apoio na regularização de documentos necessários à 

comercialização formal da produção agrícola e apoio na captação de 

recursos via chamadas públicas e emissão da DAP jurídica para as 

associações quilombolas. 

Instituto Federal 

de Educação 

Profissional e 

Tecnológica do 

Espírito Santo 

Campus São 

Mateus 

Programa EJA e 

Desenvolvimento 

Local 

Realização de pesquisa, implementação de projetos, eventos e cursos de 

extensão junto com e na comunidade Angelim 1. Prevê a formação de 

gestores e educadores para atuação em programas de educação 

profissional vinculados à educação básica de jovens, adultos e idosos; 

radiografia das comunidades quilombolas da região do Sapê do Norte 

(envolve comunidades quilombolas localizadas nos municípios de 

Conceição da Barra e de São Mateus), entre outras atividades educativas. 

Petrobras Condicionantes 

socioambientais 

Disponibilizou máquinas e equipamentos para uma casa de farinha na 

comunidade Angelim 1 bem como de equipamentos agrícolas e um 

caminhão baú para transporte de mercadorias no intuito de fomentar a 

cadeia produtiva da mandioca na região norte capixaba. 

Fibria Programa de 

Desenvolvimento 

Rural Territorial 

Construção de poço artesiano e do restaurante quilombola (atualmente 

não está em funcionamento) em 2011. A partir de 2015 vem 

desenvolvendo atividades de orientação à organização da associação de 

agricultores quilombolas (estatuto, certidões negativas, DAP jurídica e 

física, emissão de bloco de notas quilombolas); apoio no acesso aos 

programas governamentais, quais sejam: PAA, PNAE; hortas 

agroecológicas que atendem atualmente sete famílias associadas à 

AACQUA no intuito de melhorar tanto a alimentação das famílias em 

qualidade e quantidade como para comercialização e geração de renda; 

formação dos quilombolas na visão da agroecologia; intercâmbio de 

vivências; planejamento e replanejamento comunitário anual, corrigindo 

caminhos e buscando alternativas de melhoria. O foco do programa é 

ampliação da renda, melhoria da qualidade de vida das famílias 

quilombolas por meio de uma produção limpa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados coletados pelos instrumentos da pesquisa (formulários, 

questionários e entrevistas) aplicados às lideranças da comunidade e aos parceiros externos no período entre abril 

a agosto de 2017. 

Outros recursos existentes no território ressaltados pelos participantes desse estudo 

foram as possíveis novas parcerias surgindo, tais como: articulações com a Companhia 
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Nacional de Abastecimento (CONAB)31; com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência e 

Extensão Rural (Incaper)32; Prefeitura Municipal de Conceição da Barra; Instituto Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Espírito Santo; Fibria33; movimentos quilombolas, 

cultura tradicional quilombola; projetos, atuação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs); 

acesso a políticas públicas tais como: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)34, criado 

pelo governo brasileiro para fortalecimento dos agricultores familiares; Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) 35 , bem como as próprias tradições quilombolas ligadas ao 

artesanato, às festas tradicionais de cunho religioso, às histórias orais e à medicina popular. 

Deste modo, a radiografia da comunidade quilombola Angelim 1 (Figura 26), 

construída junto com os participantes desta investigação, desvelou um território com situação 

fundiária heterogênea, pois, apesar de estar demarcado pelo INCRA como território 

quilombola e a comunidade Angelim 1 possuir a certificação como remanescente de quilombo 

da Fundação Cultural Palmares desde o ano de 2012 (FCP, 2017, p. 69), o território 

denominado Angelim 1 ainda não foi titulado e se encontra subdividido em propriedades 

particulares, terras de herança e do setor privado, que possuem titulação destas terras, e 

famílias que se encontram em terras ocupadas do setor privado. Esta situação tem acirrado 

conflitos endógenos e intrafamiliares e se constitui como um dos fatores inibidores de 

processos de educação de jovens e adultos articulados com processos de desenvolvimento 

local participativo. 

                                                 

31 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) acompanha, em todo o território nacional, a trajetória da 

produção agrícola, desde o planejamento do plantio até chegar à mesa do consumidor, contribuindo com a 

decisão do agricultor na hora de plantar, colher e armazenar e segue até a distribuição do produto no mercado, 

fase em que a garantia dos preços mínimos oferecidos pelo governo é traduzida em abundância no abastecimento 

e estímulo à produção. As operações realizadas pela Conab são coordenadas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa). Disponível em <http://www.conab.gov.br/conab-

quemSomos.php?a=11&t=1>. Acesso em janeiro de 2018. 
32 O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é uma autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), é responsável pelos serviços de 

pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Disponível em <https://incaper.es.gov.br/quem-somos> Acesso em janeiro de 2018. 
33 Líder mundial na produção de celulose de eucalipto e uma de suas unidades industriais se localiza em Aracruz 

(ES). Disponível em <http://www.fibria.com.br/institucional/quem-somos/>. Acesso em janeiro 2018. 
34 Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Federal para 

colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura 

familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de 

produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à 

produção. Disponível em <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa>. Acesso em 

janeiro de 2018. 
35 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação 

alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a 

estados, municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas 

mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em 

cada rede de ensino. Disponível em <http://www.fnde.gov.br/programas/pnae>. Acesso em janeiro de 2018. 
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No aspecto socieconômico, temos uma população, em sua maioria jovem (72% se 

encontra na faixa etária entre zero e 30 anos de idade), com baixa escolaridade, em situação 

de pobreza e/ou extrema pobreza, sobrevivendo com pouco mais de um dólar por dia em 

trabalhos informais. Portanto, essa população se insere nos grupos de trabalhadores rurais em 

situação de vulnerabilidade (FAO, 2017) que apresentam como principais características: falta 

de competência técnica e baixa qualificação profissional; dificuldade de acesso à terra e 

outros recursos produtivos; migração de jovens e adultos para centros urbanos em busca de 

trabalho; trabalhadores familiares em uma agricultura de subsistência; ocupação em trabalho 

vulneráveis por conta própria ou em trabalhos ocasionais da economia informal, com baixa 

remuneração e nenhuma proteção social; e baixa participação comunitária. Estas 

características, em conjunto, desfavorecem e inibem processos educativos e de 

desenvolvimento local. 

Na dimensão ambiental/cultural ressaltou-se, principalmente, a crise hídrica e a 

identidade quilombola, pois a escassez de água tem dificultado a produção da agricultura 

familiar e de subsistência, e muitas famílias residentes no território não se autorreconhecem 

como quilombolas. Estes dois fatores inibem processos de participação comunitária e de 

desenvolvimento local, pois originam conflitos pela disputa da água existente e por questões 

étnico-raciais entre os que se autointitulam quilombolas e aqueles que não se reconhecem 

como tal. 

Nesta perspectiva, não se constroem tempos-espaços (PAIVA & SALES, 2013) 

favoráveis à construção de pontes de diálogo e à participação comunitária. Assim, se não 

houver uma atuação externa pautada no reconhecimento e na valorização da cultura endógena, 

apoiando-os numa tomada de consciência da situação, que seja capaz de criar pontes de 

diálogo internas, em que as pessoas assumam a responsabilidade crítica e coletiva pela 

mudança que anseiam (FREIRE, 1987), o ciclo vicioso da pobreza se manterá, renovando-se 

geração após geração. Neste cenário, a educação de jovens e adultos, na perspectiva da 

educação popular (FREIRE, 1987; GADOTTI, 2014) poderá assumir o papel catalisador de 

processos de desenvolvimento participativo (FRAGOSO, 2005b), implicando uma efetiva 

participação endógena (ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999), com aproveitamento máximo dos 

recursos locais e das parcerias externas, para transformação da realidade local, baseada em 

privações e dependência, em temposespaços (PAIVA & SALES, 2013; MATURANA & 

YÁÑEZ, 2009) favoráveis ao trabalho coletivo, à ajuda mútua, à prosperidade e ao bem-estar 

comunitário, transformando desafios em oportunidades, saindo de uma zona de colapso, 

passando pelo processo de transição de uma zona de fibrilação e desta para a ruptura 
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(HENDERSON, 1981 In THOMPSOM, 2014), desdobrando outras realidades possíveis com 

base na percepção das possibilidades desveladas pelas bifurcações (BOHM, 1980, 2005; 

PRIGOGINE, 2009) percebidas no contexto pelos participantes. 

 

 

 

Figura 26. Radiografia da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração própria com base nos dados obtidos com a aplicação de formulários, questionários e 

entrevistas com os participantes deste estudo. 

Assim, entre os fatores de impacto para uma mudança naquele contexto, em direção à 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar comunitário, estão os recursos existentes no 

território, concretos ou potenciais, percebidos pela comunidade, coletados das famílias 

quilombolas por meio da aplicação de formulários, no período entre abril e julho de 2017, e 

eles se referiram aos recursos potenciais do rio Angelim; ao turismo rural; à agricultura 

familiar e às frutas existentes nos quintais; às hortas; às casas de farinha; retomar o 

funcionamento do restaurante quilombola e; às associações quilombolas que devem buscar a 

união entre as famílias. 

A agricultura familiar, os quintais e as hortas como fonte de geração de trabalho e 

renda: 

Podemos gerar renda e emprego fazendo polpa de frutas; doces; farinha; colocando o 

restaurante para funcionar; horta; artesanato. Se fôssemos mais unidos ninguém 

precisaria sair para trabalhar fora; 

Demarcado, mas não titulado 

(subdividido em propriedades 

particulares, setor privado, terras de 

herança e terras ocupadas). Conflitos. 

72% da população têm entre zero e 30 

anos de idade; 76,4% dos chefes de 

família não possuem formação 

profissional e 79,4% têm menos de 

quatro anos de estudo; 50% das famílias 

vivem com renda inferior a um dólar por 

dia, oriundos de trabalhos informais e 

comercialização da horticultura, da 

farinhade mandioca e do beiju. 

Terra fértil; rio Angelim e várias 

nascentes no território; zona de 

amortecimento do Parque Estadual de 

Itaúnas; mutirões/ ajuntamentos; Festas 

tradicionais (Santa Clara e Ticumbi); 

restaurante quilombola. 

Participação comunitária; AACQUA; 

recursos naturais (solo; rio/ nascentes; 

floresta); saberes tradicionais; sinergia 

entre parceiros; turismo étnico de base 

comunitária; EJA. 
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Temos espaço suficiente para trabalhar em hortas, artesanato e cozinheiras na 

comunidade para fazer funcionar o restautante; 

Desenvolver uma agricultura familiar na comunidade individual para cada família ou 

comunitária; ou desenvolver hortas e plantios de mandioca para as farinheiras. 

As casas de farinha e o restaurante quilombola podem propriciar a inclusão 

socioprodutiva de mulheres quilombolas: 

A farinheira e a cozinha do restaurante podem gerar renda para muitas mulheres 

quilombolas aqui da Angelim; 

A farinheira é fonte de renda na fabricação de beiju. 

A percepção da riqueza potencial do rio Angelim e a necessidade de sua recuperação e 

preservação a ser assumida pelos próprios moradores da comunidade foi também referida: 

O rio Angelim é uma fonte que pode ajudar na vida de nós quilombolas, mas está 

poluído. Precisa se recuperar para podermos irrigar a agricultura, os peixes 

voltariam como antes, trazer subsistência às famílias quilombolas. A terra aqui é boa 

para plantar. Na comunidade temos áreas que podem ser exploradas de forma 

racional, com agricultura ou outra atividade, depende de como for visto por cada 

família. O rio está se perdendo aos poucos - ausência de mata ciliar, agrotóxicos, 

seca… então, é preciso entrar em diálogo com o município e algumas famílias 

poderiam ampliar as áreas ciliares. 

A localização estratégica da comunidade Angelim, próxima à Vila de Itaúnas, para 

implementação de empreendimentos ligados ao turismo rural e valorização das tradições e dos 

produtos de origem quilombola mereceu destaque: 

A comunidade localizada próxima à Vila de Itaúnas tem um potencial muito forte 

para o turismo rural para ser explorado; atividades agrícolas como a cultura da 

mandioca para fabricação de farinha, goma (fécula), beijus, tapioca e também porque 

a mandioca é uma cultura de resistência e que melhor se adapta ao clima do 

município; 

O turismo rural para ser explorado e as atividades agrícolas; 

Incentivar o plantio de hortaliças e de outras lavouras; e apoiar o turismo. 

A necessidade de fortalecimento das associações quilombolas, que exige formação, 

transparência das lideranças e construção de confiança mútua entre os associados para 

aproveitamento das ricas oportunidades existentes nessas organizações comunitárias, para 

concretizar a união das famílias quilombolas e a participação comunitária, foi objeto de 

referência: 
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Existem muitos recursos através da associação. Porém, os membros da mesma não se 

preocupam com a comunidade, mas sim em si próprio. Não entendem o que é ser 

comunidade. Os dirigentes precisam aprender isso, trabalho comunitário, se importar 

com as famílias associadas; 

União; devemos trabalhar em união. Uma associação sempre ajudando a outra no 

que precisar. 

A valorização da identidade quilombola, tanto pelas próprias famílias da comunidade 

Angelim 1, como o reconhecimento externo, se constitui em fator potencial do fortalecimento 

da participação comunitária e resgate da autoestima e dignidade da população quilombola, em 

direção a um desenvolvimento participativo e criativo: 

É ter orgulho de ser quem eu sou, um negro. Espero que meus direitos como 

quilombola sejam respeitados; 

É ter os direitos respeitados. É ser visto por outras pessoas com dignidade e respeito 

em ser quilombola; 

É morar em uma comunidade quilombola e defender nossos direitos; e aceitarmos 

quem somos e lutar por uma vida melhor; 

Ser quilombola primeiramente é se aceitar e reconhecer que você é e lutar pelos seus 

direitos e defendê-los, manter a cultura, o carisma, o nosso jeito de ser, e ser 

perseverante nas nossas ideias e nos unir e estarmos juntos na comunidade; 

Ser quilombola para mim não basta só nascer quilombola, mas tornar-se quilombola, 

lutar por seus diretos, buscando melhorias para sua comunidade. 

O reconhecimento das importantes contribuições das tradições quilombolas para a 

construção da cultura e história do povo brasileiro que se entrelaçam com a história e a cultura 

dos povos indígenas, como se ouviu dos moradores: 

Eu sinto orgulho de ser uma raça dessa daqui... fazemos farinha, plantamos; faço o 

que for possível para minha mãe ser feliz; 

Ser quilombola é assumir sua etnia, a descendência de seus pais, avós e bisavós, e 

saber valorizar a sua raça que tanto batalha para ser liberto. É ser forte, batalhador 

e persistente; 

A gente se considera quilombola porque a gente é criada e nascida aqui, uma mistura 

com os indígenas. 

Considerando os fatores acima mencionados, observou-se o rico contexto de 

oportunidades para concretização de processos educativos não formais (OSÓRIO, 2005; 

SILVESTRE, 2013) e formação profissional, construídos colaborativamente com jovens, 
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adultos e idosos quilombolas, estruturantes de processos de desenvolvimento local 

(CANÁRIO, 1999; ROGERS, 1995) com e na comunidade Angelim 1. Nesse contexto, a 

educação de jovens e adultos poderá apoiar o fortalecimento da participação comunitária por 

meio de aprendizagens colaborativas de construção de relações interpessoais centradas no 

diálogo autêntico (FREIRE, 1987), fazendo emergir bases para criação de comunidades de 

prática (WENGER, 1998; DILLENBOURG, 1999) e redes de aprendizagem, implicando 

quilombolas, parceiros externos, pesquisadores, voluntários, produzindo novos conhecimentos 

sobre a comunidade por meio do entrelaçamento entre saberes tradicionais endógenos e o 

técnico/ científico externo (FRAGOSO, 2005a). 

5.1.2. Programa EJA e desenvolvimento local: construindo a participação 

comunitária por meio de processos educativos não formais e da investigação-

ação 

O Programa EJA e Desenvolvimento Local, aprovado pelo Ministério da Educação do 

Brasil em setembro de 201536, foi gestado na perspectiva de se tornar uma âncora para 

abordagens participativas em comunidades quilombolas rurais, centradas na investigação-

ação, como possibilidade de construção colaborativa de processos educativos com jovens e 

adultos, articulados com processos de desenvolvimento local participativo, assentados na 

capacidade endógena de mudança e geração de bem-estar comunitário, conquistado por meio 

do diálogo, a ser assumido inteiramente pela população local que deve ser apoiada a 

coordenar todo o processo da transformação social, desde a tomada de decisão sobre a 

atividade prioritária a ser realizada coletivamente, passando pela concepção, execução, 

monitoramento e avaliação de todo o processo de intervenção comunitária (ROGERS, 1995; 

CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005b; BARBIER, 2007). 

Antes de adentrar a comunidade quilombola participante desse estudo realizou-se, 

entre maio e dezembro de 2015, aproximações informais em quatro comunidades rurais, 

sendo três comunidades quilombolas, no município de Conceição da Barra (Linharinho, 

Angelim 1 e Angelim 2), e uma comunidade oriunda de assentamento da reforma agrária 

vinculada ao Movimento dos Sem Terra (MST), localizada no município de São Mateus, 

organizada na Associação de Agricultores do Córrego Juerana e Arredores (denominada 

AFAGIR). Nesse período apresentou-se o programa às lideranças, convidando-as ao 

                                                 

36 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=19541-

resultado-final-proext-2016-programas-pdf&category_slug=setembro-2015-pdf&Itemid=30192 (Item 9 da 

página 1). Acessado em 2 de outubro de 2015. 
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estreitamento de parceria com o Ifes Campus São Mateus para remodelagem do programa, 

adequando-o às necessidades específicas locais de qualificação profissional e educação 

básica. Para tanto, realizaram-se círculos de diálogo (FREIRE, 1987; BOHM, 2005), nos 

quais se envolveram lideranças comunitárias, profissionais da educação, técnicos do setor 

privado, estudantes e voluntários, que somando-se à equipe do programa, apontaram 

demandas locais de educação profissional bem como desafios de tempos disponíveis para 

implementação de processos educativos e mobilização para a participação comunitária, pois a 

maioria dos jovens e adultos das comunidades se encontravam em trabalhos informais de 

baixa remuneração, na agricultura de subsistência, não lhes sobrando tempo para participação 

comunitária e qualificação profissional. No entanto, alguns jovens de ambos os sexos e 

mulheres adultas destas comunidades estavam frequentando a educação superior, seja em 

cursos noturnos, ou em programas universitários flexíveis. 

A partir dessas aproximações, lideranças da AFAGIR e um dos seus parceiros 

externos, vinculado ao Programa Redes, executado pelo Instituto Votorantim mantido por 

empresas da silvicultura do eucalipto para produção de celulose e papel, apresentaram 

necessidade de qualificação dos associados para colocar em operação a fábrica de polpa de 

frutas e a padaria, em fase final de construção. O desafio estava em realizar uma gestão 

compartilhada dos dois empreendimentos. 

Assim, entre outubro e dezembro de 2015 definou-se e elaborou-se coletivamente o 

projeto de curso de quadro de modelagem de projetos (Project Model Canvas), envolvendo 

lideranças da AFAGIR, representante do Instituto Votorantim e profissionais da educação do 

Ifes Campus São Mateus. Em janeiro de 2016 executou-se o curso, com carga horária de 16 

horas, realizado em dois domingos subsequentes, com participação de 33 pessoas da 

comunidade de Juerana e envolveu um grupo heterogêneo (jovens, adultos e idosos) com 

diferentes níveis de escolaridade (pessoas pouco alfabetizadas; algumas frequentando a 

educação básica e outras a educação superior). Os principais resultados obtidos com essa ação 

educativa não formal (Figura 27) desvelaram a sinergia endógena motivada pela participação 

comunitária em torno de atividades religiosas, o que facilitou o engajamento comunitário em 

torno da construção coletiva da atividade educativa e possibilitou a constituição de equipe de 

gestão, produção e comercialização da fábrica e da padaria, que foram colocadas em operação 

a partir de abril de 2016. Os resultados dessa ação educativa estruturante de processos de 
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desenvolvimento local foram publicados em eventos acadêmicos, em setembro e outubro de 

201637. 

 

Figura 27. Associados da AFAGIR construindo e apresentando os resultados produzidos coletivamente na 

atividade educativa não formal quadro de modelagem de projeto. 

Fonte. Fotografias de Sandra Carneiro em 9 e 16 de janeiro de 2016, na comunidade rural de Juerana, município 

de São Mateus. 

Além de reflexões e discussões sobre os resultados obtidos por meio de uma avaliação 

participante ativa, foram disponibilizados questionários aos participantes, caso quisessem 

fazer uma avaliação escrita. Assim, dos 33 participantes, 26 responderam ao questionário com 

suas considerações, em 16 de janeiro de 2016. A maioria apresentou demandas para próximas 

ações educativas a serem realizadas com eles na comunidade Juerana 1, quais sejam: curso de 

segurança do trabalho; um mix de marketing para agregação de valor à polpa de frutas a ser 

produzida pela AFAGIR; conhecimentos fiscais relacionados à cooperativa; qualificação na 

produção de polpa de frutas. Seguem as considerações de alguns dos participantes, destacando 

a importância da troca e da construção coletiva de conhecimentos: 

Em primeiro lugar, foram dias proveitosos onde houve troca de conhecimento. Foi 

muito bom esse tema abordado, onde vimos e colaboramos com a montagem de um 

projeto para assim montarmos o nosso. 

Melhorar a ventilação da sala de aula e ter mais cursos disponíveis junto com o Ifes e 

a AFAGIR. 

Tempo maior para o curso e no final produzir relatório de pesquisa e de atendimento 

na montagem de novos planos para nossa Associação e Cooperativa. 

                                                 

37 Os resultados desse trabalho foram comunicados oralmente em dois eventos científicos, em co-autoria com 

gestores do Ifes Campus São Mateus, a saber: (i) World Congress 2016 – World Federation of Colleges and 

Polytechnics (WFCP) e 40ª Reunião da Reditec, em 25 de setembro de 2016, em Vitória, Estado do Espírito 

Santo, Brasil, com o trabalho intitulado “Professional qualification and community development: a case study of 

a small farmers association from Córrego Juerana and surroundings (AFAGIR)”; (ii) II Foro Regional de 

Sistemas de Innovación para el Desarrollo Rural Sostenible, realizado pela Organização das Nações Unidas para 

a Alimentação e Agricultura (FAO), em Santiago, Chile, de 19 a 21 de outubro de 2016, com o trabalho 

intitulado “Educação de jovens e adultos e desenvolvimento local em comunidades rurais brasileiras: o caso da 

AFAGIR”. 
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Observou-se, neste projeto comunitário, que seria possível construir 

colaborativamente processos educativos não formais associados com processos de 

desenvolvimento local (CANÁRIO, 1999; OSÓRIO, 2005; SILVESTRE, 2013), assumidos 

integralmente pela população endógena que definiu o processo, os conteúdos, a estrutura e o 

propósito ação educativa (MARQUES & FREITAS, 2017); fortalecidos pela efetiva 

participação comunitária, com engajamento de todos os associados em aprendizagens 

colaborativas. O quadro de modelagem de projeto construído colaborativamente por todos 

eles, possibilitou-lhes visualizar a conexão necessária entre os processos de gestão, produção 

e comercialização para o desenvolvimento da comunidade Juerana 1 e arredores, pautados em 

relações horizontais não hierárquicas.  

Por meio da concepção coletiva do projeto, os participantes perceberam a necessidade 

de integração para resolução do desafio de colocar em operação os dois equipamentos 

existentes na comunidade (fábrica de polpas e padaria), compartilhando responsabilidades e 

sistematizando uma aprendizagem organizacional (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013; 

OSTERWALDER, 2011). A sinergia existente entre os participantes possibilitou a criação de 

tempos-espaços favoráveis à aprendizagem colaborativa que, por sua vez, resultou num plano 

de trabalho coletivo concretizado por processos educativos não formais articulados com 

processos de desenvolvimento local com efetiva participação endógena (PAIVA & SALES, 

2013; FRAGOSO, 2005a; CANÁRIO, 1999; ROGERS, 1995), ancorada numa ação reflexiva 

sobre a prática em um ambiente de confiança mútua que acolheu a manifestação de cada 

participante como legítima (MATURANA & YÁÑEZ, 2009). 

No primeiro semestre de 2016 adentrou-se à comunidade quilombola Angelim 1, 

inicialmente por visitas e contatos informais com lideranças, constituindo-se o pesquisador 

coletivo, a construção do contrato, elaboração de diagnóstico participativo preliminar da 

comunidade e definição das atividades educativas a serem concretizadas na e com a 

comunidade, a saber: oficina de homeopatia na agricultura familiar e formação de 

multiplicadores no plantio de água e manejo de bacia hidrográfica, realizados em agosto e 

dezembro de 2016, respectivamente. 

Identificada a situação problemática da comunidade e os problemas prioritários, 

traduzidos inicialmente na necessidade de difusão de um novo modo de olhar sobre aquele 

contexto e fortalecer a participação comunitária, deu-se início à constituição do pesquisador 

coletivo, negociação da intervenção da pesquisadora e o contrato (BARBIER, 2007) por meio 

do círculo de diálogo (FREIRE, 1976; 1987; BOHM, 1980; 2005) formado em torno da 

problemática comunitária que envolveu lideranças da comunidade; técnicos do PDRT; 
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pesquisadora; professores, gestores e estudantes do Ifes Campus São Mateus e voluntários 

(Figura 28). 

Constituída a equipe de trabalho, iniciou-se o planejamento e a concretização das 

atividades em espiral. Desse modo, no segundo semestre do ano de 2016 foram definidas e 

realizadas junto com e na comunidade duas atividades educativas não formais com a temática 

da agricultura familiar referente a formas alternativas de manejo e uso do solo e sobre técnicas 

de captação de água e recuperação de nascentes que foram materializadas na oficina de 

homeopatia na agricultura familiar e no curso para multiplicadores no plantio de água. 

Em meados do segundo semestre de 2016, além da realização das atividades 

educativas previstas, construiu-se coletivamente o projeto de restauração da casa de farinha da 

AACQUA, aprovado com recursos em edital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito 

Santo (SECULT), em novembro de 2016, e serviu de base para o planejamento das atividades 

de intervenção comunitária por meio de abordagens participativas centradas na pesquisa-ação, 

construído pelo pesquisador coletivo para o ano de 2017, tendo como fio condutor a cultura 

quilombola, quais sejam: seminário de agroecologia e intercâmbio de saberes tradicionais no 

cultivo da mandioca e curso de elaboração de roteiro étnico de turismo de base comunitária. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28. Resumo esquemático do processo da pesquisa-ação construído e realizado coletivamente com e na 

comunidade quilombola Angelim 1, entre fevereiro de 2016 e dezembro de 2017. 

Fonte. Elaboração própria, sob orientação, com base no método de pesquisa-ação e noções entrecruzadas em 

pesquisa-ação de Barbier (2007, p. 86). 
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É importante ressaltar que durante todo o período de intervenção comunitária foi 

constituída uma comunidade de prática (WENGER, 1998; BLACKMORE, CERF, ISON & 

PAINE, 2012) envolvendo outros parceiros necessários à realização coletiva das atividades 

definidas como prioritárias, tais como: (i) Departamento de Educação do Campo da 

Universidade Federal de Viçosa, no Estado de Minas Gerais para realização da oficina de 

homeopatia na agricultura familiar; (ii) Associação de Plantadores de Água para a realização 

do curso de multiplicadores no plantio de água e manejo de bacia hidrográfica; (iii) Secretaria 

de Estado da Cultura do Espírito Santo para a realização do seminário de agroecologia e 

intercâmbio de saberes tradicionais no cultivo da mandioca e do curso de elaboração de 

roteiro étnico de turismo de base comunitária; (iv) fotógrafa profissional voluntária na oficina 

de homeopatia e educadora ambiental para o roteiro étnico de turismo de base comunitária. 

Outros parceiros externos da comunidade se inseriram no processo de realização das 

atividades dando suporte técnico, material e financeiro, entre os quais se destacaram o 

Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo/ Parque Estadual de Itaúnas. 

Na figura 29 estão apresentadas, resumidamente, as atividades educativas não formais 

realizadas com e na comunidade quilombola Angelim 1, entre agosto de 2016 e agosto de 

2017. 

 

Figura 29. Processos educativos não formais concretizados coletivamente com e na comunidade quilombola 

Angelim 1, entre agosto de 2016 e agosto de 2017. 

Fonte. Elaboração própria sob orientação e fotografias próprias e cedidas por Sandra Carneiro (fotógrafa 

voluntária do Programa EJA e o Desenvolvimento Local e por Davi Senna da Associação de Plantadores de 

Água). 

Na concretização desse estudo destacaram-se algumas dificuldades, tais como: a baixa 

participação da população alvo, ou seja, embora todos os processos educativos tenham sido 

definidos e realizados na comunidade, em fins de semana, muitos moradores da comunidade 
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quilombola Angelim 1 não participaram porque estavam em alguma atividade de trabalho 

informal para ampliação da renda familiar, e outros não participaram por questões de conflitos 

internos existentes entre algumas lideranças das quatro associações constituídas na 

comunidade. 

 

5.1.2.1.Oficina de homeopatia na agricultura familiar 

A Oficina de Homeopatia na Agricultura Familiar nasceu de uma demanda da 

comunidade quilombola Angelim 1 surgida no final de 2015, durante uma das visitas da 

pesquisadora à comunidade. Assim, no primeiro semestre de 2016, foi estabelecida uma 

parceria entre a AACQUA, o Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal 

de Viçosa (DEUFV), localizada no Estado de Minas Gerais, o Ifes Campus São Mateus 

(Programa Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local) e a Fibria (Programa de 

Desenvolvimento Rural Territorial – PDRT). Seu principal objetivo de ação foi sensibilizar 

famílias e comunidades rurais para o manejo sustentável e equilibrado do solo, de forma a 

produzir alimentos seguros nutricionalmente tanto para as famílias como para 

comercialização na região, por meio da utilização e aplicação do sistema homeopático, que 

busca o equilíbrio socioambiental através da ampliação de uma consciência de unidade com 

todos e com tudo, pessoas e planeta. 

A tomada de decisão coletiva pela realização da oficina se deu no círculo de diálogo, 

envolvendo o pesquisador coletivo (BARBIER, 2007) e um dos motivos foi o fato de existir 

um morador da comunidade (integrante do pesquisador coletivo) que havia participado, pelo 

prazo de 12 meses (no ano de 2012), de um curso de extensão em homeopatia rural ofertado 

pelo Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal de Viçosa, no Estado de 

Minas Gerais. Esse morador já estava há um ano trabalhando a sua terra com as técnicas 

aprendidas nesse curso. Outro motivo foi aproveitar e valorizar os talentos potenciais 

existentes na comunidade de forma a dar continuidade às atividades dentro da própria 

comunidade, assumida por seus membros. Essa estratégia viabilizou a continuidade das 

atividades, após a realização da oficina em 14 de agosto de 2016, por meio de encontros 

mensais entre os participantes, aos domingos na comunidade Angelim 1, de 28 de agosto a 4 

de dezembro de 2016, totalizando cinco encontros, sob coordenação desse membro da 

comunidade. Nestes encontros foram focalizadas as atividades práticas na produção da tintura 

mãe, base de todos os preparados da homeopatia. 
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Utilizaram-se diversas formas de comunicação entre entre o pesquisador coletivo e 

outros parceiros implicados na organização e realização dessa atividade educativa, pois alguns 

se encontravam a quilômentros de distância, a saber: círculo de diálogo na comunidade 

(FREIRE, 1976; BOHM, 2005), correios eletrônicos, mensagens via telefone celular, entre 

outros meios. Tudo foi organizado coletivamente com troca de informações entre os todos 

membros, de maneira que todos acompanharam o andamento do cumprimento das tarefas 

simultaneamente (divulgação do evento na região, mobilização de parceiros, elaboração do 

projeto, inscrição dos participantes, organização do espaço físico, etc.). 

A realização da oficina se deu nos dias 13 e 14 de agosto de 2016, com carga horária 

de 12 horas, junto com e na comunidade, sendo quatro horas envolvendo o pesquisador 

coletivo em círculo de diálogo com a equipe da UFV, no dia 13 de agosto de 2016, com o 

objetivo de integrar as equipes, alinhando procedimentos e abordagens participativas adotadas 

com a população-alvo. 

No dia 14 de agosto de 2016 realizou-se a oficina com a população-alvo. Participaram 

56 pessoas, a maioria mulheres (aproximadamente 63% dos participantes); mais da metade se 

autointitulou afrodescendente; e, aproximadamente 40% dos participantes não haviam 

concluído o ensino fundamental (com menos de quatro anos de escolaridade). Quanto à renda 

familiar da população-alvo, 92% dos participantes afirmaram ter renda de até três salários 

mínimos38, enquanto oito por cento informou possuir renda acima de três salários mínimos. 

Os participantes desta atividade foram certificados pelo Ifes Campus São Mateus. 

A abordagem utilizada na execução das atividades se pautou na adoção de processos 

participativos, tendo como ponto de partida os conhecimentos dos participantes sobre a 

temática da homeopatia rural, entretecendo esses saberes prévios com o conhecimento 

científico/técnico, criando espaço favorável para a autoconfiança dos participantes 

possibilitando aprendizagens colaborativas e criação de novos conhecimentos (FRAGOSO, 

2005a; FREIRE; 1976, 1987; BOHM, 1980, 2005; MATURANA & YÁÑEZ, 2009) por meio 

da ampliação da percepção dos participantes do potencial da homeopatia na agricultura 

familiar como alternativa à agricultura tradicional. 

Nesse sentido, os participantes em círculo de diálogo foram convidados a sentir os 

sons da comunidade Angelim 1 (terra, pessoas, animais, natureza) e o próprio som de cada um 

(respiração, batimentos cardíacos, etc.), com o objetivo de despertar em cada participante a 

                                                 

38 O valor do salário mínimo à época era de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) o que equivale a 

aproximadamente 225 euros. Disponível em <http://salariominimo2016.org/salario-minimo-2018/>. Acesso em 

janeiro de 2018. 
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consciência da conexão consigo mesmo, com o outro e com o ambiente. Em outras palavras, 

sentir a si mesmo, o outro e o contexto. E, dessa forma, criou-se um espaço favorável para a 

escuta sensível de si mesmo e do outro; uma abertura que motivou os participantes para 

aprendizagem colaborativa e trocas significativas. 

Os conteúdos referentes à temática da homeopatia (história, leis, chegada ao Brasil, 

luta para se afirmar como alternativa viável para a agricultura familiar) foram discutidos no 

círculo do diálogo. As atividades práticas foram realizadas em quatro minicírculos de diálogo, 

os quais ficaram responsáveis de fazer os preparados da homeopatia rural para tratamento da 

água, do solo, insetos (pragas) e plantas, com posterior apresentação no círculo de diálogo e 

discussão sobre dúvidas, percepções e conhecimentos obtidos. Os resultados das discussões 

apontaram para a ampliação do conhecimento dos participantes sobre as quatro leis do sistema 

homeopático aplicados à agricultura familiar; a produção de conhecimento coletivo adquirido 

com a preparação de tintura mãe, manipulação do álcool 70% e produção de nosódio39, que 

possibilitou a todos os participantes aprender a preparar uma homeopatia (Figura 30). 

 

Figura 30. Minicírculo de diálogo discutindo sobre a preparação de tintura-mãe, base para preparação de 

soluções homeopáticas no tratamento da água, solo, plantas e controle de insetos-praga. 

Fonte. Fotografia de Sandra Carneiro em 14 de agosto de 2016. 

Além dos conteúdos específicos da homeopatia rural, foram tratados conteúdos 

referentes ao desenvolvimento sustentável associados aos ODS e ao eixo do desenvolvimento 

da Década Afro referente ao direito à educação (ONU, 2015a; 2015b) na construção de 

resiliência comunitária para redução de vulnerabilidades aos eventos relacionados ao clima, 

mobilizando os participantes para uma intervenção coletiva (ODS1); implementação de 

práticas agrícolas resilientes para melhoria dos recursos naturais (água, solo) e garantia de 

                                                 

39 Nosódio é uma homeopatia feita com o agente causador da doença ou do desequilíbrio, por exemplo: inseto-

praga, fungo, bactéria e vírus. É preparado com agentes vivos (RESENDE, 2014). 
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segurança alimentar e nutricional (ODS2); conscientização sobre o desenvolvimento 

sustentável e adoção de estilos de vida em harmonia com a natureza (ODS12); reverter a 

degradação ambiental (ODS15); fortalecimento de parcerias multissetoriais (ODS17) e 

adoção de medidas contra a pobreza por meio de educação e aprendizagens compartilhadas de 

técnicas, expansão de habilidades pelo intercâmbio de saberes tradicionais e técnicos que 

ampliou a percepção dos participantes sobre a riqueza potencial existente no território que 

podem se tornar motor de desenvolvimento comunitário e saída da situação de 

vulnerabilidade. Ou seja, os quilombolas foram percebendo, aos poucos, que podem assumir a 

liderança e a responsabilidade pela transformação daquele contexto. 

A avaliação dessa ação educativa se deu no círculo de diálogo. Um dos participantes 

ressaltou a importância desse processo educativo para os agricultores familiares, numa 

dimensão político-cultural, conforme se observa nas falas dos participantes registradas em 14 

de agosto de 2016: 

Ter mais encontros voltados para o fortalecimento do campo, enquanto cultura, 

movimento, produção… 

Entretanto, a maioria dos participantes destacou a importância da homeopatia rural e 

dos processos de aprendizagem pessoal e comunitária para uma produção agrícola mais 

saudável, conforme evidenciaram alguns participantes: 

Trabalhamos com a tintura mãe e fizemos CH1 até CH6. Muito produtiva toda a aula, 

muita informação para o agricultor e pessoas, um grande aprendizado para a 

comunidade. 

Há uma tendência de voltarmos e não retrocedermos para aquilo que nos faz mal; e 

esse curso ensinou a usarmos os recursos do próprio local para curar-se. Tenho 

interesse em produzir minha própria alimentação vegetal e repartir esse 

conhecimento com quem se interessar. 

Aprendi que a homeopatia na agricultura é a maneira mais eficiente de nos livrarmos 

dos agrotóxicos, tão agressivos à nossa saúde e ao meio ambiente. 

Eu agradeço a Deus por este momento maravilhoso; para mim é um aprendizado. 

Outros participantes destacaram que é preciso mais tempo para aprofundamento sobre 

a temática e mais organização: 

Muito corrido; devia ter mais tempo. 

No geral foi bem interessante a troca de experiências, mas faltou um pouco de 

organização quanto ao material para ser utilizado, distribuição do tempo e 

apresentação dos conteúdos. 
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O início do curso foi muito tumultuado. 

O curso foi bastante satisfatório, tanto no ambiente como as pessoas e a estrutura. 

Minha sugestão é melhorar a dinâmica dos procedimentos. 

Devido ao grande interesse dos participantes em continuar discutindo a temática sobre 

a homeopatia na agricultura familiar, o pesquisador coletivo discutiu sobre a possibilidade de 

construção de processos educativos não formais envolvendo essa temática, materializado na 

forma de curso de curta duração para facilitar o acesso de mais agricultores familiares 

interessados tanto da comunidade Angelim 1 como de outras comunidades rurais, 

quilombolas ou não. Nesse sentido, o Departamento de Educação do Campo da Universidade 

Federal de Viçosa disponibilizou material didático que foi distribuído aos participantes para 

estudo e prática. 

O encerramento da atividade foi feito através de registro fotográfico dos participantes 

em frente à casa de um dos patriarcas da comunidade, já falecido, por solicitação dos seus 

netos quilombolas participantes na oficina. Há um sonho das famílias associadas à AACQUA 

em transformar esta habitação em um museu quilombola de resgate às memórias ancestrais da 

comunidade (Figura 31). 

 

Figura 31. Encerramento da oficina de Homeopatia na Agricultura Familiar com e na comunidade quilombola 

Angelim 1. 

Fonte. Fotografia de Sandra Carneiro em 14 de agosto de 2016. 

A atividade de pesquisa foi realizada por observação participante e registrada por 

escrito no diário de itinerância (BARBIER, 2007); registros fotográficos; gravação em vídeo 

com utilização de máquina fotográfica de telefone móvel, devidamente autorizado pelos 

participantes, por escrito. A divulgação dos resultados desta atividade educativa foi realizada 
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por meio de apresentação de pôster à Conferência Internacional Sul-Americana: 

Territorialidades e Humanidades, com o trabalho intitulado “Homeopatia na agricultura 

familiar: fortalecendo a participação comunitária em comunidades quilombolas”, em outubro 

de 2016, na Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

5.1.2.2.Curso para multiplicadores em plantio de água e manejo de bacia hidrográfica 

Essa ação educativa foi considerada prioritária e materializada por meio do 

planejamento do pesquisador coletivo desse estudo (BARBIER, 2007), no primeiro semestre 

do ano de 2016 e realizada no segundo semestre do mesmo ano, em razão de uma severa 

estiagem que assolou essa região entre os anos de 2015 e 2016 e colocou em risco pequenas 

plantações, agricultura familiar de subsistência e recursos hídricos. Seu principal objetivo foi 

discutir com a população-participante essa temática propondo aprendizagens colaborativas de 

técnicas e estratégias de armazenamento de água. 

Para tanto, o pesquisador coletivo articulou parceria com coordenadoras do projeto de 

recuperação de nascentes proposto pela Cáritas Diocesana (instituição ligada à Igreja 

Católica) vinculado à Campanha da Fraternidade 2016 “Planeta Terra: a nossa casa comum”. 

Articulação com a Associação de Plantadores de Água (Associação Plant’Água), uma 

organização não-governamental que tem difundido técnicas de armazenamento de água e 

manejo de bacias hidrográficas, com sucesso desde o ano de 2012, em comunidades rurais do 

município de Alegre, na região sul do Estado do Espírito Santo. Estabeleceu-se, também, um 

diálogo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de 

Conceição da Barra, no âmbito do Programa Municipal de Preservação da Mata Atlântica e 

com técnicos do Parque Estadual de Itaúnas. No setor privado, envolveram-se gestores e 

técnicos do Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, do setor de sustentabilidade da 

Fibria e empresários do ramo de supermercados da Vila de Itaúnas. Esse coletivo participou 

de todas as etapas dessa atividade educativa, desde a concepção à avaliação final, viabilizando 

as condições necessárias para sua realização com e na comunidade Angelim 1, ampliando o 

âmbito da participação (FRAGOSO, 2005b). 

A realização dessa atividade educativa não formal foi prevista para agosto de 2016, 

com carga horária de 20 horas, a ser realizda em dois dias. No entanto, por dificuldades 

relacionadas à viabilização de recursos financeiros, hospedagem e infraestrutura local na 

comunidade Angelim 1 para abrigar quilombolas de comunidades rurais vizinhas, por dois 

dias, transferiu-se a realização da atividade para dezembro de 2016. Superadas as dificuldades 
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pela sinergia entre pesquisador coletivo e outros parceiros implicados, a atividade foi 

realizada nos dias 13 e 14 de dezembro de 2016, com a participação de 51 pessoas, com idade 

entre 18 e 70 anos de idade. Participaram, também, 15 crianças e adolescentes da 

comunidade. Ao final da atividade educativa sugeriram e se comprometeram em plantar e 

proteger árvores ao longo das margens do rio Angelim e ajudar a cuidar das nascentes do 

território. 

Os conteúdos e as práticas foram abordados utilizando-se da técnica do Dragon 

Dreaming e dos círculos de diálogo (CROFT, 2012; FREIRE, 1976; 1987; BOHM, 2005; 

PRIGOGINE, 2009; MATURANA & YÁÑEZ, 2009), criando tempo-espaço favorável à 

construção colaborativa de novos conhecimentos sobre a temática no contexto vivido pelos 

participantes (Figura 32). Os conteúdos trabalhados se referiram ao reconhecimento da 

diversidade cultural, étnica, racial e do ambiente, e de compromisso com a cidadania 

socioambiental, pautados numa visão de interdependência sistêmica entre as dimensões 

ambiental, socioeconômica e cultural (BRASIL, 1999; CAPRA & LUISI, 2014; BOHM, 

2007; ONU, 2015). 

 

Figura 32. Espaço construído com e na comunidade Angelim 1; discussões em círculo de diálogo sobre temáticas 

ambientais (água, solo) e culturais quilombolas, em 13 e 14 de dezembro de 2016. 

Fonte. Fotografias de Davi Senna da Associação de Plantadores de Água e de Tatiana Terra da Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitarista e Ambiental do Espírito Santo (ABES/ES). 

No círculo de diálogo, o tema gerador das discussões (FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 

2005) foi a importância da água para a vida, levando os participantes a fazer reflexões sobre a 

crise hídrica vivenciada pelas populações da região e da comunidade Angelim 1. As 

discussões e reflexões possibilitaram aos participantes identificar 11 problemas ambientais 



156 

 

locais, quais sejam: nascentes degradadas; impactos do eucalipto e da cana-de-açúcar; 

córregos e rios secos; águas contaminadas; desmatamentos; necessidade de políticas públicas; 

falta de terra e direitos; êxodo rural; consciência dos seres humanos; impunidade/ poluição; 

retomada de terras/associação. A partir da identificação dos problemas ambientais da 

comunidade percebidos participantes foram introduzidos e discutidos conceitos sobre o ciclo 

da água; bacias hidrográficas; agroecologia; sistemas agroflorestais, recuperação de nascentes 

e matas ciliares, técnicas de conservação do solo e da água e de saneamento básico rural; 

sustentabilidade local; técnicas de plantio de água, cidadania socioambiental ativa e 

desenvolvimento local participativo (SELBY, 1999; SANTOS, 2006; FRAGOSO, 2005a). 

Ao final do curso, os participantes apontaram 27 ações socioambientais para resolução 

dos problemas ambientais identificados coletivamente, a saber: feira livre em Itaúnas 

(comercialização); produção de alimentos, educação ambiental, informação; resgatar 

mutirões; ter foco no fortalecimento dos sistemas agroflorestais; cursos de geleias, polpas; 

agroindústria; artesanatos; outros, produtos da floresta (cipós, sementes); grupo de 

monitoramento das atividades realizadas no curso; vender produtos na comunidade; manejo 

sustentável, consciente dos recursos naturais, trazer cursos para capacitação; implantar uma 

Unidade Participativa de Experimentação em Plantio de Água (UPEPA) na comunidade 

Angelim 1; dar visibilidade à comunidade (placas na estrada); fazer viveiro de mudas; trilhas 

ecológicas na mata; veículo para apoio logístico à comunidade; valorização da produção 

agroecológica/plano de negócio (mercado); valorizar sabedoria quilombola; colher água de 

chuva do telhado; organizar produção e comercialização; criar comissão de continuidade dos 

trabalhos; cuidar das nascentes (comunidades/ empresas); cuidar do lixo (reciclagem); cuidar 

das nascentes da região (várias comunidades); criar comitê das águas (Sistemas Agro 

Florestais); mutirão/mês em cada nascente do entorno e envolver parcerias; 

saneamento/fossas sépticas; continuar a atividade de homeopatia na agricultura familiar; 

campo de futebol/parquinho/capoeira/artes marciais; escola na comunidade – Educação de 

Jovens e Adultos. A figura 33 apresenta essa construção coletiva. 

Por meio de abordagens participativas produziu-se um mapeamento das nascentes 

existentes no território, que serviu de base de discussão no círculo de diálogo para realização 

das atividades práticas, materializadas em visita a uma nascente do território; ao rio Angelim 

e à lagoa do Murici. As atividades práticas foram planejadas por meio de discussões e 

construções no círculo de diálogo (FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 2005), e estiveram sob 

coordenação da população-participante, que conhece melhor o território, apontando os locais 

prioritários em que deveriam ser realizadas as intervenções pelos participantes (Figura 34). 
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Figura 33. Problemas ambientais e soluções socioambientais identificadas na comunidade Angelim 1, em 13 e 14 

de dezembro de 2016. 

Fonte. Fotografia de Davi Senna da Associação de Plantadores de Água. 

 

 

Figura 34. Construção do mapa das nascentes do território quilombola Angelim 1, sob coordenação de 

agricultores quilombolas, em 13 de dezembro de 2016. 

Fonte. Fotografias de Davi Senna da Associação de Plantadores de Água e da autora. 

Desse modo, as atividades práticas foram identificadas e construídas 

colaborativamente no círculo de diálogo (FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 2005; PRIGOGINE, 

2009), integrando conhecimentos prévios da população alvo com conhecimentos técnicos/ 

científicos, produzindo novos conhecimentos sobre aquele contexto por meio de 

aprendizagens colaborativas, implicando a participação de todos no planejamento da 

intervenção desejada (FRAGOSO, 2005b; BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011; TORRES & 
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IRALA, 2014), construído num tempo-espaço de ajuda e confiança mútuas (PAIVA & SALES, 

2013; MATURANA & YÁÑEZ, 2009). Nesse cenário, as tarefas de intervenção foram 

distribuídas em minicírculos de diálogo, sendo: construção da caixa seca40 para captação das 

águas da chuva resolvendo o problema da erosão em uma das estradas que atravessam o 

território canalizando a água para a caixa seca; visita e orientações sobre a limpeza e plantio 

de árvores nativas para preservação da lagoa do Murici e recuperação de nascentes; plantio de 

nativas ao longo da trilha que leva ao rio Angelim e a construção de talude41 no leito do rio 

Angelim (Figura 35). 

 

Figura 35. Atividades práticas realizadas com e na comunidade Angelim 1 em 14 de dezembro de 2016. 

Fonte. Fotografias de Davi Senna da Associação de Plantadores de Água; Gustavo Rosa do Parque Estadual de 

Itaúnas; Tatiana Terra da Associação Brasileira de Engenharia Sanitarista e Ambiental do Espírito Santo e da 

autora. 

A avaliação participante ativa das atividades concretizadas foi realizada no círculo de 

diálogo (BARBIER, 2007; FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 2005) de maneira oral e 

participativa, possibilitando a todos expressar suas percepções e sentimentos pessoais e 

coletivos sobre a atividades construídas colaborativamente nos dois dias. Aos poucos foram 

emergindo referências aos recursos potenciais existentes no território onde se insere a 

comunidade quilombola Angelim 1, quais sejam: 

Tomada de consciência (FREIRE, 1987) sobre a necessidade de participação 

comunitária no enfrentamento coletivo da crise hídrica, conforme observou um participante 

                                                 

40 Caixa seca: técnica de plantio de água de captação da água das chuvas por meio da construção de vala que 

desemboca numa caixa seca (buraco cavado no chão), reduzindo as enxurradas que carregam nutrientes do solo. 
41

 Talude (caixa cheia na calha do rio): técnica de plantio de água executada por meio de retirada de pedras, 

galhos e folhas mortas de dentro do rio, aumentando a profundidade do leito do rio para armazenamento da água 

das chuvas (Associação de Plantadores de Água). 
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Voltou uma união e o trabalho junto pode reverter a degradação com utilização dos 

recursos da comunidade. Colocar em prática as técnicas aprendidas. Muito bom 

plantar água em Itaúnas e muito importante com a parceria de todos. Não estamos 

sós. 

Outro participante reforçou sobre o protagonismo necessário da comunidade para 

provocar a transformação desejada coletivamente 

Reflete o que estamos fazendo e o que podemos fazer. Assumir a responsabilidade e 

fazer a mudança que precisa com utilização dos recursos da comunidade. 

A importância de abordagens participativas, centradas na pesquisa-ação, que permitem 

a efetiva participação de todos em intervenções comunitárias para mudanças desejadas 

(FRAGOSO, 2005b; BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011) emergiu nas percepções dos 

participantes, conforme destacou um deles: 

Gostei da metodologia, do aprendizado, uma nova visão de condução de trabalho 

comunitário. 

Aprendizagens individuais foram ressaltadas na avaliação por outros participantes: 

Está sendo um aprendizado. 

Agradeço a Deus e aos companheiros a partir de hoje ter uma vida diferente. 

Aprendi muitas coisas, vou levar para a vida. 

Quero aplicar a técnica, gostei demais dos tanques; aprendizado que nunca mais vou 

esquecer. 

Essa atividade educativa não formal possibilitou interações e aprendizagens 

colaborativas (TORRES & IRALA, 2017) que energizaram o círculo de diálogo e 

despertaram nos participantes a esperança de promover mudanças no contexto por meio da 

participação comunitária, conforme avaliação emocionada de duas participantes, em 14 de 

dezembro de 2016: 

Discutir a segurança alimentar, a água, a agroecologia, as pessoas, é igual 

integração. No ano passado pensamos em como proteger a água; o tema da 

Campanha da Fraternidade ‘Nossa Casa Comum, templo da natureza’, a água faz 

parte disso. Agora o curso. Se a gente pensa, acredita – o universo mandou. Foi uma 

boa nova, um choque de realidade. Cada um colocar em prática o que aprendeu com 

o curso. Possa germinar, possa gerar frutos! 

É um sonho realizado ver a comunidade se unindo outra vez, conversando uns com os 

outros. 
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O registro dessa atividade educativa se deu por meio da observação participante, diário 

de itinerância, fotografias e gravação em vídeo pelo pesquisador coletivo (BARBIER, 2007; 

THIOLLENT, 2011) e redação de relatório das atividades. Nesse sentido, foi possível 

desvelar fatores inibidores e fatores de impacto de construção coletiva de processos 

educativos articulados com processos de desenvolvimento local (ROGERS, 1995; 

CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005b), tais como: morosidade da regularização fundiária do 

território quilombola acirra conflitos internos; baixa escolaridade de adultos e idosos; 

agricultura familiar de baixa produtividade; tempos-espaços (PAIVA & SALES, 2013) de 

jovens, adultos e idosos tomados por atividades informais de baixa remuneração, obrigando-

os a trabalhar mais horas diárias para garantir a sobrevivência de suas famílias; pouca coesão 

social e baixa participação comunitária. Os fatores potencializadores se referiram à construção 

coletiva de processos educativos não formais por meio de abordagens participativas centradas 

na pesquisa-ação que possibilitou a criação de ambientes favoráveis à construção 

compartilhada de novos conhecimentos e aprendizagens colaborativas sobre aquele contexto, 

nos círculos e mini-círculos de diálogo (FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 2005; MATURANA 

& YÁÑEZ, 2009; TORRES & IRALA, 2014), descortinando um novo olhar sobre a paisagem 

do território que permitiu aos participantes um vislumbre das riquezas locais ao alcance da 

comunidade que, integrando conhecimentos prévios da população local e os saberes técnicos/ 

científicos, reforçam possibilidades de moldagem coletiva de novas realidades, forjadas na 

participação comunitária, que podem transformar problemas e dificuldades em oportunidades 

(HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014) de desenvolvimento local e saída do ciclo 

vicioso da escassez (Quadro 11). 

Ressalta-se, entretanto, que a efetiva participação comunitária ainda é um projeto em 

gestação na comunidade quilombola Angelim 1, pois implica o fortalecimento das 

organizações comunitárias (associações) para que assumam integralmente a responsabilidade 

pela coordenação do desenvolvimento que querem para si coletivamente. Nesse sentido, 

abordagens participativas centradas na pesquisa-ação (BARBIER, 2007) parecem contribuir 

significativamente para a construção colaborativa de processos educativos não formais que, 

aos poucos, vão produzindo autoconfiança em lideranças endógenas que podem se constituir 

em estratégias promissoras para criação de processos de desenvolvimento local. 
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Quadro 11. Principais fatores inibidores e de impacto para concretização de processos educativos para jovens e 

adultos estruturantes de processos de desenvolvimento local na e com a comunidade Angelim 1. 

Principais fatores inibidores de 

processos educativos para jovens e 

adultos identificados na 

comunidade quilombola Angelim 1 

 

Principais fatores catalisadores de processos 

educativos articulados com processos de 

desenvolvimento local identificados na comunidade 

quilombola Angelim 1 

Morosidade na regularização 

fundiária. 

Conflitos endógenos por falta de 

diálogo. 

Baixa escolaridade. 

Trabalhos informais de baixa 

remuneração. 

Baixa participação comunitária. 

Associações comunitárias 

fragmentadas 

 

Processos educativos não formais construídos e 

executados colaborativamente, produzindo novos 

conhecimentos sobre a comunidade. 

Resgate dos mutirões na comunidade. 

Parcerias envolvendo diversos segmentos da 

sociedade. 

Riquezas naturais e culturais da comunidade. 

Abertura para resolução de problemas por meio do 

diálogo. 

Integração entre conhecimentos prévios locais e 

saberes técnicos/ científicos de parceiros externos. 

Fortalecimento das associações. 

Fonte. Elaboração da autora sob orientação. 

Aos poucos os participantes, a partir das discussões no círculo de diálogo (FREIRE, 

1976, 1987; BOHM, 2005), tomaram consciência de que a crise hídrica é uma problemática 

que extrapola as fronteiras da comunidade e que é necessário o envolvimento de todos para 

encontrar saídas coletivas locais para esse desafio. Perceberam que não existem soluções 

rápidas ou fáceis, pois exigem mudanças de atitudes da comunidade, tanto em âmbito local 

como global e que essa questão se entrelaça com outras, tais como saúde, educação, 

alimentação saudável, agricultura, manejo do solo. Compreenderam, então, a necessidade de 

buscar soluções conjuntas e trabalho em parceria; um trabalho a ser feito com muitas mãos e 

responsabilidade compartilhada, aprendendo colaborativamente nos círculos de diálogo e nas 

rodas do projeto ancoradas nas técnicas do Dragon Dreaming (CROFT, 2012). Desse modo, 

lideranças da AACQUA assumiram o compromisso de implementação de uma Unidade 

Participativa de Experimentação em Plantio de Água (UPEPA) a partir do resgate dos 

mutirões comunitários ou “ajuntamentos”, com foco na recuperação e preservação de 

nascentes da microbacia do rio Angelim, utilizando-se das técnicas aprendidas. 

A divulgação desta atividade educativa não formal, bem como da oficina de 

homeopatia na agricultura familiar, se deu por meio de entrevistas com o pesquisador coletivo 

(BARBIER, 2007) e lideranças tradicionais da comunidade quilombola Angelim publicadas 

em mídia impressa de circulação estadual e no sítio do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Espírito Santo, no âmbito do Programa Educação de Jovens e Adultos e 
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Desenvolvimento Local, em 30 de abril de 2017, inseridas como atividades que compõem os 

“Caminhos do Conhecimento” do Ifes42. 

 

5.1.2.3.Seminário de agroecologia e intercâmbio de saberes tradicionais no cultivo da 

mandioca 

Essa atividade foi planejada no primeiro semestre do ano de 2017 e executada em 12 

de agosto desse mesmo ano pelo pesquisador coletivo (BARBIER, 2007) e população-

participante desse estudo. Foi inserida como uma das atividades da festa religiosa tradicional 

dedicada à Santa Clara, padroeira da comunidade quilombola Angelim 1, junto com 

atividades religiosas tais como: “Reza do Santo Ofício”, ladainha, procissão e missa campal 

às margens do rio Angelim. Junto com os festejos religiosos realizou-se também um tempo-

espaço (PAIVA & SALES, 2013) de contação de estórias e histórias ancestrais da 

comunidade por pessoas mais idosas da comunidade Angelim 1. Foi incluída nesse evento a 

reinauguração da casa de farinha, um equipamento que acompanha a história das famílias 

quilombolas, onde se processa a mandioca para produção de farinha, goma e beiju, espaço de 

encontro comunitário e fortalecimento da cultura quilombola (FERREIRA, 2010; PASINI, 

2014), pois enquanto processam a mandioca moldam coletivamente o cotidiano da vida na 

comunidade, com discussões sobre as tradições, educação dos filhos e modos de produzir e 

reproduzir o viver das famílias. 

A organização e realização do seminário, desde a sua concepção à avaliação final, 

envolveu o pesquisador coletivo, agricultores quilombolas e uma pesquisadora da 

Universidade Federal do Espírito Santo que apresentou resultados de um estudo realizado 

com as comunidades quilombolas que integram a região do Sapê do Norte referente à questão 

fundiária dos territórios quilombolas (FERREIRA, 2010). Este evento foi uma atividade 

educativa não formal que durou quatro horas e foi conduzida pelos agricultores quilombolas 

que discutiram sobre diversas maneiras de cultivar a mandioca, com a participação de 20 

pessoas. 

O principal objetivo dessa atividade foi dar visibilidade e valorizar saberes tradicionais 

quilombolas sob a ótica dos próprios agricultores que tiveram oportunidade de compartilhar 

suas experiências com agentes externos participantes na atividade, caracterizando-se como 

espaço de vivência e intercâmbio de saberes tradicionais e técnicos (FRAGOSO, 2005a; 

                                                 

42 Disponível em https://estudio.gazetaonline.com.br/caminhosdoconhecimento/cursos-em-comunidades-

quilombolas/. Acesso em 15 de julho de 2017. 
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2005b), por meio do diálogo aberto e escuta sensível (FREIRE, 1987; BOHM, 2005; 

BARBIER, 2007), desvelou a riqueza cultural da tradição quilombola. Foram abordados 

conteúdos sobre o ciclo da mandioca, desde seu plantio até os derivados e o processo de 

fabricação da farinha, sobretudo com crianças, para que valorizem o trabalho do homem do 

campo; e do turismo como fator de desenvolvimento local e as condições para que isso 

ocorra, aproveitando o potencial da proximidade com a Vila de Itaúnas que atrai turistas de 

todo o território nacional durante todo o ano, principalmente no período entre dezembro e 

fevereiro e julho, quando são realizados festivais de verão e inverno, respectivamente. 

As abordagens adotadas nessa atividade estiveram centradas em discussões entre os 

participantes e se deram de maneira dialogada entre eles, possibilitando-lhes expressar 

percepções sobre a comunidade Angelim 1, conforme pôde se observar na fala de uma 

estudante do Ifes Campus São Mateus, que destacou a riqueza existente na comunidade, a 

necessidade da participação comunitária, a presença de uma população muito jovem e a 

necessidade de incluir as crianças em todas as atividades culturais da comunidade: 

Queria saber mais sobre quilombo. Eu não conhecia uma casa de farinha. Não vi 

muitos homens na comunidade. A comunidade tem muitas coisas diferentes, muito 

potencial, mas precisa de que as pessoas estejam interligadas, juntas para que as 

coisas aconteçam. É preciso levar a cultura para as crianças. Incluir as crianças em 

todas as atividades e mostrar a cultura para as crianças. 

Outra temática discutida foi a da segurança alimentar e nutricional, destacando o 

potencial nutritivo da mandioca além de geração de renda para as famílias quilombolas por 

meio da comercialização desse produto para a merenda escolar e melhoria da qualidade 

nutricional em qualidade e em quantidade suficiente tanto para crianças em escolas como para 

toda a região. Ressaltou-se a importância de agregar a tecnologia com a cultura e facilitar o 

trabalho nas casas de farinha, mas, ao mesmo tempo, fortalecer a reconexão das pessoas com 

a natureza por meio de produção agrícola centrada nos princípios agroecológicos, preservando 

os recursos ambientais, conforme pontuou um dos agricultores participantes: 

A agroecologia vai ser o único meio de sobreviver e produzir uma boa alimentação e 

cuidar das nascentes e dos rios. 

Essa atividade se configurou numa estratégia de mobilização e estímulo à participação 

comunitária na revitalização do “Quitungo” ou casa de farinha no processo de resgate e 

fortalecimento de valores culturais, sociais e históricos, destacando a importância do uso da 

casa de farinha e da necessidade de investimento em sua revalorização de maneira a tornar o 

local cada vez mais propício à visitação turística, além de fortalecer o desenvolvimento do 
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turismo quilombola de base comunitária, representado por sua cultura, modo de vida, saberes 

tradicionais, crenças e biodiversidade local. A casa de farinha cimentou a base alimentar 

quilombola centrada especialmente na mandioca ou aipim e seus derivados, cultura herdada 

pelos quilombolas dos povos indígenas. Nesse sentido, todas as comunidades quilombolas 

que compõem a região do Sapê do Norte mantêm roças de mandioca que têm o papel de 

sustentação das comunidades; os “ajuntamentos” ou mutirões para a colheita onde todos da 

família participavam; a preparação coletiva da farinha e do beiju nas casas de farinha ou 

quitungos (FERREIRA, 2010; PASINI, 2014). 

O seminário foi finalizado com uma vivência na casa de farinha como parte de sua 

reinauguração (Figura 36), engajando todos os participantes em todos os processos de 

produção da farinha, desde descascar e ralar a mandioca, retirada do soro e secagem a 

farinha). Esses processos foram orientados pelos agricultores quilombolas. Houveram 

aprendizagens colaborativas em um ambiente favorável ao diálogo entre os participantes 

(TORRES & IRALA, 2017). Ressalta-se que a matéria-prima (mandioca) da farinha foi 

colhida no dia anterior e contou com a participação dos agricultores e do pesquisador coletivo 

(BARBIER, 2007). 

Na avaliação do seminário pelos participantes foram destacadas as riquezas desses 

encontros pela troca de saberes tradicionais e técnicos, tanto entre agricultores da comunidade 

como com participantes externos; e a baixa participação dos agricultores da comunidade 

Angelim 1, conforme se observa nas falas dos participantes, registradas em 12 de agosto de 

2017: 

Precisa mais união na comunidade para ter fartura de mandioca e abastecer a casa 

de farinha para não perdermos nossa tradição quilombola. 

Se juntar com outras comunidades vizinhas para trocar informações e aumentar a 

produção da mandioca. 

Tudo o que fazemos aqui é para a casa de farinha, para manter a tradição. 

A associação colocou a casa de farinha para gerar renda para as famílias, mas 

precisa de mais terra para plantar a mandioca. 

A farinheira e a horta podem trazer mais qualidade de vida para nós. Mas, 

precisamos de mais terra para o plantio da mandioca. 
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Figura 36. Casa de farinha da AACQUA preparada para a vivência com participantes do seminário, em 12 de 

agosto de 2017. 

Fonte. Fotografia de Bárbara Trindade Alves na comunidade Angelim 1, em 12 de agosto de 2017. 

Os agricultores da comunidade Angelim 1 ressaltaram que estão buscando formação 

fora da comunidade em modos alternativos à agricultura tradicional, com destaque para os 

processos agroecológicos, para a segurança alimentar e nutricional das famílias quilombolas: 

Vivendo nesse território tenho participado de cursos de agroecologia fora; que vai ser 

o único meio de sobreviver. Quero avançar muito ainda. Vou buscar mais 

informações para produzir uma boa alimentação com certificado para as famílias da 

região. 

Estamos aprendendo a trabalhar num sentido melhor, aprendendo mais com os outros 

e ensinado aquilo que a gente sabe, para trabalhar o solo de um jeito melhor. 

Nasci e me criei aqui e é onde criei meus filhos, também, enfrentando a vida da roça e 

nunca desisti. 

Outras questões foram levantadas nas discussões avaliativas, tais como: o papel da 

mandioca e das casas de farinha para sustentação material e cutural das comunidades 

quilombolas da região; a relação com a água; os ajuntamentos/ mutirões para a colheita; a 

pesca; saberes tradicionais de cura; fortalecimento das associações: 

É preciso fortalecer o associativismo que se tem mantido na comunidade basicamente 

pelo trabalho voluntário dos seus dirigentes. 

Precisamos construir um calendário produtivo para melhor planejamento do uso do 

território. 

Temos muitos tipos de remédios que vêm das plantas e dos animais que nos têm 

ajudado. 
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Precisamos fazer a retomada do território para nossos filhos e netos; proteger as 

nascentes e o rio Angelim para voltar a pesca, a fartura e a nossa dignidade 

quilombola. 

Precisamos proteger nossa memória, nossas festas, o Ticumbi. 

Outra avaliação desse seminário foi realizada posteriormente, em 16 de agosto de 

2017, pelo pesquisador coletivo (BARBIER, 2007), com a participação de um grupo de 

estudantes dos cursos técnicos em Mecânica e em Eletrotécnica do Ifes Campus São Mateus 

que haviam participado da organização e execução desta atividade, por meio do círculo do 

diálogo (FREIRE, 1976; 1987; BOHM, 2005). Observou-se que: 

 A baixa participação da população-alvo (jovens e adultos quilombolas) demonstrou a 

dificuldade do pesquisador coletivo na mobilização das famílias quilombolas para 

participação dessa atividade educativa, que contou com a participação de seis 

agricultores quilombolas. Nas atividades religiosas a participação comunitária foi bem 

maior, pois a maioria das famílias participaram. 

 A casa de farinha da AACQUA revitalizada desponta como uma rica oportunidade de 

articulação de processos educativos articulados com processos de desenvolvimento 

comunitário. No entanto, isto implica no fortalecimento da associação e da sua 

capacidade de superação de conflitos internos e de estabelecer diálogo com as outras 

três associações existentes no território. 

 Emergiu dessa avaliação a necessidade de realizar uma formação na comunidade 

direcionada para desenvolvimento de turismo quilombola de base comunitária, como 

possibilidade de articulação entre processos de educação de jovens e adultos e 

processos de desenvolvimento local, aproveitando tanto as riquezas da comunidade 

como o potencial turístico da Vila de Itaúnas. 

Entretanto, a participação endógena se constitui num desafio a ser superado. Existem 

conflitos familiares, potencializados por desconfianças mútuas entre parentes impedindo uma 

efetiva participação comunitária, pois geram a percepção de falta de união comunitária que 

podem impactar na perda de valores ancenstrais, conforme ressaltou uma estudante do curso 

técnico em mecânica do Ifes Campus São Mateus: 

Para buscar uma maior harmonia entre seus interesses como pequenos agricultores 

falta união, que de certo modo vem perdendo sua essência com um tempo, deixando 

de passar para a futura geração o que é, o que foi, e o que podem construir para seu 

futuro. 
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O acesso à comunidade e a mobilidade interna dos moradores foram considerados, 

pelo pesquisador coletivo (BARBIER, 2007) e pelos estudantes do Ifes Campus São Mateus, 

como dificuldades a serem superadas para geração de desenvolvimento comunitário, centrado 

na efetiva participação, e de bem-estar, pois as estradas são ruins, estão esburacadas e não têm 

manutenção. Os principais meios de locomoção utilizados são a bicicleta e animais. Para 

utilizar transportes coletivos, os quilombolas necessitam se deslocar até à Vila de Itaúnas. 

No entanto, a realização de atividades educativas não formais, como esse seminário, 

na e com a própria comunidade e com a participação de parceiros externos, produziu 

aprendizagens mútuas e novos conhecimentos sobre aquele contexto (FRAGOSO, 2005b; 

TORRES & IRALA, 2014; BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011). O seminário enriqueceu 

as experiências dos estudantes do Ifes Campus São Mateus, conforme apontou um deles: 

A experiência foi incrível, não imaginava que uma comunidade quilombola fosse tão 

“antenada”. As crianças de lá tinham um conhecimento muito grande sobre tudo que 

naquela terra tinha, desde árvores a ervas medicinais. […] Ali existia uma 

diversidade de plantas nativas e não nativas daquele lugar, vou citar as que lembro: 

pitanga, limão, mandioca, abobora, biribiri, dendê, café, acerola e um monte que eu 

não lembro… Além disso, percebi que as crianças apesar de conhecer muito a terra 

que vivem não cuidavam muito dessa mesma terra, jogavam lixo e quebravam muito 

as plantas daquele lugar. 

Houve muita interação entre os estudantes do Ifes Campus São Mateus e as crianças 

quilombolas. A partir das observações do cotidiano vivenciado por eles na comunidade 

Angelim 1, propuseram mudanças naquilo que perceberam como dificuldades das famílias 

quilombolas, entre elas, a participação e o compromisso endógeno com a transformação 

desejada (ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005b) por eles: 

Um dos pontos que deve ser melhorado é a integração da comunidade, já que para 

conseguir grandes mudanças é preciso a participação de todos. Principalmente um 

maior cuidado com o rio Angelim, que vem sofrendo danos ao longo dos anos. Onde 

se cada um fizer sua parte em não desmatar e jogar lixo próximo ao rio, num futuro 

próximo podemos ver o Angelim voltar a ser o que alguns moradores relataram. 

De acordo com a percepção desses estudantes, a esperança de manutenção das 

tradições quilombolas reside na implicação das crianças nos processos educativos, tanto para 

a preservação da cultura tradicional quilombola como na conservação dos recursos naturais 

(ONU, 2015), bem como no reconhecimento externo da riqueza cultural quilombola: 
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Visitar a comunidade Angelim 1 me mostrou como é importante conhecer a cultura 

que faz parte da nossa história, e o quanto podemos aprender com eles, mas que 

deixamos ser esquecida com o passar do tempo. Eu acredito que hoje o olhar deva ser 

voltado para as crianças dessa comunidade já que são elas que futuramente ficarão 

responsáveis por levar a tradição do quilombo. Mostrar a importância do cuidado e 

respeito com a natureza, e também o valor da terra, e que elas possam entender que 

preservar a história de luta e resistência tem a ver com a sua própria identidade, que 

cuidar da terra e viver no quilombo não seja visto como uma obrigação. 

A abertura da comunidade quilombola Angelim 1 às mudanças para melhoria da vida 

sem perder os laços ancestrais foi notada por outra estudante, que ressaltou a necessidade de 

reconhecimento das tradições quilombolas pelas esferas governamentais e da sociedade como 

um todo: 

Apesar da comum resistência das comunidades, o fato de terem aceitado a introdução 

da automatização da farinheira é muito importante para o crescimento da 

comunidade e para manter o símbolo do quilombo que é a mandioca, dessa forma 

exigindo menos trabalho braçal, o aumento da produtividade, e consequentemente, o 

aumento da renda. Ainda assim, a produção desta farinha e de outros derivados como 

o beiju produzido na comunidade merecem mais reconhecimento aqui no Estado. 

A criação de espaços para as crianças conectados à cultura tradicional e à conservação 

da natureza; a inclusão das mulheres quilombolas à produção comunitária; melhoria da 

infraestrutura de acesso à comunidade e a importância das parcerias para melhoria na 

qualidade de vida dos moradores da comunidade Angelim 1, foram destacados pelos 

estudantes 

Outro ponto a ser colocado é a revitalização do espaço comum aos moradores, como 

reforma da biblioteca (onde também seria um espaço dedicado para os visitantes que 

quisessem conhecer a história da comunidade Angelim), criar um local de vivência 

para as crianças, de forma que estejam conectadas à natureza. Levar para as 

mulheres da comunidade idéias de nova renda e conhecimento como: pintura, 

artesanato, costura. A melhoria das estradas que dão acesso a comunidade. Procurar 

dar mais visibilidade ao Angelim, assim como Ifes tem realizado trabalho com a 

comunidade, sensibilizar outras instituições, empresas, todos à sua volta. Se cada um 

de nós puder, com pequenas ações fazer alguma coisa, no final veremos grandes 

resultados. 
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Assim, a realização desse evento possibilitou ampliação de conhecimento sobre o 

cenário atual da comunidade Angelim 1, suas dificuldades e potencialidades, e indicou a 

próxima atividade educativa não formal prioritária a ser realizada junto com e na comunidade, 

a saber, turismo étnico de base comunitária, tendo como tema transversal, a superação 

paulatina da baixa participação comunitária, um entrave significativo ao desenvolvimento 

participativo com capacidade de transformar a percepção de escassez que mantém a 

comunidade numa situação de dependência externa para uma atitude resiliente cimentada 

numa visão de prosperidade a partir da adoção de uma percepção de prosperidade e 

compromisso endógeno com a mudança (ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 

2005b; BECK, 2011; HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014). 

O registro dessa atividade educativa não formal se deu por meio da observação 

participante, do diário de itinerância (rascunho), fotografias, antes e durante a realização da 

atividade, e de um relatório consolidado (elaborado e comentado) com base no diário de 

itinerância (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011), após a execução e avaliação da atividade. 

 

5.1.2.4.Curso de elaboração de roteiro étnico de turismo de base comunitária 

Dois fatores foram fundamentais para que o turismo étnico de base comunitária fosse 

considerado uma atividade educativa prioritária pelo pesquisador coletivo (BARBIER, 2007), 

e pela população da comunidade quilombola Angelim 1. O primeiro fator foi a riqueza 

cultural tradicional da comunidade e o enorme potencial turístico pela proximidade com a 

Vila de Itaúnas; muitas famílias quilombolas já aproveitam as temporadas de inverno e verão 

para comercialização dos seus produtos agrícolas em feiras livres na Vila. O outro fator se 

refere às características do turismo étnico de base comunitária, que se baseia na 

endogeneidade, implicando a participação comunitária na definição, concepção, planejamento 

e avaliação de viabilidade socioeconômica e ambiental dos projetos turísticos que podem 

gerar benefícios diretos e imediatos à população local implicada nessa atividade. 

Além desses fatores, soma-se o potencial de concretização de processos educativos 

não formais para jovens e adultos, estruturantes de processos de desenvolvimento local 

(ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999; FRAGOSO, 2005a; MARQUES & FREITAS, 2017). 

Assim, na comunidade Angelim 1 existe um enorme potencial de entrelaçamento entre o 

turismo étnico/cultural e o turismo rural como processo estruturante de desenvolvimento 

local, e pode se tornar uma ferramenta catalisadora de participação comunitária e 

fortalecimento das organizações endógenas (PROENÇA, OLIVEIRA & JESUS, 2016). 
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Desse modo, foi concebida e realizada coletivamente a ação educativa não formal 

materializada por meio do curso de elaboração de roteiro étnico de turismo de base 

comunitária da comunidade quilombola Angelim 1, entre junho a agosto de 2017, envolvendo 

o pesquisador coletivo, quilombolas da Angelim 1, parceiros e voluntários da AACQUA. Os 

principais objetivos dessa ação educativa foram: (i) realizar curso de elaboração de roteiro 

turístico étnico de Base Comunitária, com ênfase nos recursos potenciais naturais, históricos e 

culturais, na comunidade quilombola Angelim 1 articulando parcerias entre o poder público e 

com organizações da sociedade civil como estratégia de fortalecimento da participação 

comunitária para geração de bem-estar e qualidade de vida das famílias quilombolas; (ii) 

fortalecer a participação comunitária; (iii) integrar parcerias internas e externas por meio de 

realização de atividades conjuntas coordenadas pelas famílias quilombolas visando o 

engajamento comunitário, pautado no respeito, na confiança e na ajuda mútua; (iv) difundir os 

princípios do turismo de base comunitária para construção coletiva de processos da 

democracia participativa e do desenvolvimento comunitário local sustentável por meio de 

processos educativos não formais específicos. O principal objetivo da pesquisa associado a 

essa ação educativa foi o de avaliar o engajamento da comunidade Angelim 1 no processo de 

estruturação coletiva de um processo de desenvolvimento participativo a partir desse processo 

educativo. 

Assim, nos dias 26 e 27 de agosto de 2017 foi realizado o curso na e com a 

comunidade, com carga horária de 16 horas, no qual participaram 18 pessoas, sendo 10 da 

comunidade Angelim 1 e oito pessoas externas à comunidade que atuavam como condutores 

turísticos do Parque Estadual de Itaúnas, excluindo-se os seis integrantes do pesquisador 

coletivo (BARBIER, 2007) participantes nesta atividade educativa. 

Foram adotadas abordagens participativas centradas na investigação-ação, utilizando-

se de ferramentas tais como o círculo do diálogo (FREIRE, 1976, 1987; BOHM, 2005) nas 

discussões sobre os conteúdos; construção colaborativa do mapa afetivo da comunidade e 

levantamento dos recursos existentes na comunidade Angelim 1 (Figura 37). As discussões e 

reflexões dos participantes tiveram como fio condutor o contexto local, integrando conteúdos 

técnicos que foram aos poucos, provocando nos participantes ampliação do olhar sobre a 

paisagem da Angelim 1, incluindo aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais. 
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Figura 37. Atividades teóricas da elaboração do roteiro turístico quilombola de base comunitária, em 26 de 

agosto de 2017, na e com a comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Fotografia da autora em 26 agosto de 2017 na comunidade quilombola Angelim 1. 

O turismo quilombola se constitui numa estratégia de resgate da cultura tradicional 

para fomento do turismo utilizando-se dos recursos locais. Nesse sentido, os participantes 

identificaram riquezas culturais vivenciadas cotidianamente pelas famílias quilombolas na 

comunidade, tais como: os ofícios de benzedeiras(os), rezadoras(es); casas de farinha; 

carpinteiros; agricultoras(es) e da necessidade de resgatar os ofícios dos idosos; a festa de 

Santa Clara, de São Benedito; o Ticumbi. Foram abordadas as mudanças que vêm ocorrendo 

na região, como por exemplo, o forró pé-de-serra existente na região como atividade de lazer 

gratuita para a população local foi sendo apropriado pela indústria cultural, a partir da 

primeira década do século 21, e destinada aos turistas em espaços fechados, excluindo a 

população local, que muitas vezes não tem recurso suficiente para pagar por esta atividade de 

lazer. 

Outra riqueza cultural existente na comunidade são os mestres e mestras do saber 

reconhecidas e certificadas pela Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, como 

forma de valorização da tradição quilombola, que pode se constituir numa atividade a ser 

inserida no roteiro turístico étnico da comunidade Angelim 1. 

Nas discussões no círculo de diálogo foi realizado um levantamento diagnóstico dos 

elementos existentes na comunidade Angelim 1 para implementação de um projeto turístico 

étnico de base comunitária, tais como: espaço físico, mão de obra, matéria prima, etc. (Figura 

38). Nesse sentido, os participantes construíram coletivamente o levantamento orientados por 

um guia de questões previamente elaboradas pelo pesquisador coletivo e a facilitadora dessa 
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atividade educativa não formal, uma educadora ambiental voluntária na AACQUA e no 

Programa Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local. 

 

Figura 38. Levantamento coletivo dos produtos da comunidade Angelim 1 para composição do roteiro turístico 

quilombola, em 26 de agosto de 2017. 
 

Fonte. Fotografia da autora em 26 de agosto de 2017 na comunidade quilombola Angelim 1. 

O levantamento dos produtos que a comunidade produz e que podem contribuir para 

estruturação de sua economia juntamente com o turismo foi elaborado coletivamente pelos 

participantes a partir do guia de questões, subdivididos em quatro eixos (Quadro 12), quais 

sejam: 

 Matéria-prima e localidades: de onde vem e onde é feito? 

 Matéria-prima e utensílios: o que entra na produção? 

 Quais os produtos gerados na comunidade quilombola Angelim 1? 

 Resultados: o que sai da comunidade? 

Quadro 12. Recursos existentes na comunidade Angelim 1 com potencial de contribuir para implantação de um 

roteiro quilombola de base comunitária. 

De onde vem e 

onde é feito? 
O que entra? 

Produtos culturais da 

comunidade Angelim 1 
Resultados (o que sai?) 

Infraestrutura: 

9 casas de farinha, 

sendo: 2 

mecanizadas, 1 

mecanizada e 

manual e 6 

tradicionais; 

Recursos naturais: 

dendê; bananeira; 

urucum; ervas 

medicinais; coipeba; 

coco; mandioca (tipos: 

tesourinha, caravela e 

angelim que é uma 

Habilidades de 

construção civil 

tradicional: 

Casa de estuque; de 

barro (“embarreio” 

comunitário e familiar) e 

casa de farinha 

Culinária: 

Farinha; tapioca; óleo de 

coco; goma; farinha de 

tapioca; pamonha; pirão de 

“mulher parida”; pato no 

quioiô; aipim; beiju;  

beiju de Faeti (fechado 
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quintais; praia 

 

Parceria: 

Parque Estadual de 

Itaúnas 

 

Recursos naturais: 

Roça; barro; cipó; 

madeira (vara, faia, 

etc.) 

nova modalidade); 

aipim, uruba e guriri da 

praia 

 

Culinária: 

leite de coco e pato 

 

Produção artesanal: 

Vassoura (para limpeza 

de forno); peneira e 

pilão  

Culinária: 

Mingau; mingau de 

mandioca; mingau de 

cachorro; paçoca; 

farinha (moreninha); 

purê; bobó; caldo; torta; 

escondidinho e cauim 

recheado com coco e 

amendoin); beiju de massa 

(aberto recheado com coco e 

amendoin); beiju 

manapansa; polvilho; 

farinha de coco; bolo na 

palha de bananeira 

 

Atividade cultural e 

religiosa: 

Festa de Santa Clara 

Saberes tradicionais: 

Ladainha 

8 Tipos 15 Produtos 16 Produtos 17 Tipos de produtos  

Fonte. Elaborado pela autora com base no quadro produzido pelo pesquisador coletivo e pelos participantes da 

atividade educativa não formal de elaboração de roteiro turístico étnico de base comunitária realizada com e na 

comunidade quilombola Angelim1 em 26 e 27 de agosto de 2018. 

Quanto ao eixo da matéria-prima e localidades (de onde vem e onde é feito?), os 

participantes identificaram oito tipos de produtos na comunidade Angelim 1 com potencial de 

concretização do projeto de turismo étnico de base comunitária referentes a infraestruturas, 

parcerias e recursos naturais, a saber: nove casas de farinha, sendo duas totalmente 

mecanizadas, uma mecanizada e manual e seis tradicionais; quintais; praia; Parque Estadual 

de Itaúnas; roça; barro; cipó; madeira (vara, faia, etc.).  

No eixo de matéria-prima e utensílios (o que entra na produção?) foram identificados 

15 produtos na comunidade Angelim 1, a maioria se referiu aos recursos naturais existentes e 

alguns produtos confeccionados pelos quilombolas, quais sejam: dendê; bananeira; urucum; 

ervas medicinais; pato; coipeba; vassoura (limpeza de forno); peneira; pilão; coco; leite de 

coco; mandioca; aipim; uruba e guriri da praia. 

Sobre os produtos gerados na e pela comunidade Angelim 1, os participantes 

identificaram 16 produtos culturais, dentre os quais se destacaram habilidades tradicionais dos 

quilombolas na construção de suas moradias e a culinária quilombola, tais como: casa de 

estuque; casa de barro; casa de farinha; mingau de mandioca, de cachorro, mingau; paçoca; 

farinha; purê; bobó; caldo; torta; escondidinho; cauim; ladainhas e saberes tradicionais. 

Foram apontados pelos participantes 17 produtos que saem da comunidade Angelim 1 

com grande potencial de gerar trabalho decente e emprego produtivo para as famílias 

quilombolas com a estruturação de um projeto turístico quilombola de base comunitária, a 

maioria ligados à culinária quilombola tradicional, a saber: farinha, tapioca, óleo de coco; 

goma; farinha de tapioca; pamonha; pirão de “mulher parida”; pato no quioiô; aipim; beiju; 

beiju de “faeti” e beiju de massa; bolo na palha de bananeira; polvilho; farinha de coco e festa 

de Santa Clara. Esses produtos, em sua maioria, se utilizam da mandioca como matéria-prima 

de base. 
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A partir do levantamento feito pelos participantes ficaram patentes os recursos 

existentes com potencial de estruturar um projeto de turismo quilombola de base comunitária, 

tais como: os recursos naturais; a culinária quilombola simples e nutritiva (Figura 39) e as 

casas de farinha. No entanto, para a concretização de tal projeto é preciso superar o desafio 

crucial da baixa participação comunitária, criando pontes de diálogo na resolução de conflitos 

internos de maneira a restaurar a confiança e a ajuda mútua, base essencial da construção de 

um projeto comunitário. Observou-se que o restaurante quilombola (paralisado desde o ano de 

2015 por conflitos internos) não foi mencionado pelos quilombolas como um equipamento 

motor do projeto turístico na comunidade, embora a culinária seja a atividade com maior 

potencial de dar início ao projeto. Isto demonstrou que parece ser preciso insistir nos 

processos educativos não formais, construídos colaborativamente na e com a comunidade, por 

meio de abordagens participativas centradas na pesquisa-ação como possibilidade de ir 

cimentando, aos poucos, um processo de desenvolvimento participativo (FRAGOSO, 2005b) 

e tempos-espaços favoráveis à comunicação e ao diálogo (PAIVA & SALES, 2013; 

MATURANA & YÁÑEZ, 2009). 

Além da culinária, a comunidade Angelim 1 também possui uma enorme riqueza 

potencial para o turismo rural, desenvolvendo atividades tais como: ecoturismo; trilhas 

ecológicas; preservação do bioma da Mata Atlântica, já que a comunidade se encontra na zona 

de amortecimento do Parque Estadual de Itaúnas. A AACQUA possui uma rede parceiros na 

região dispostos a contribuir para a recuperação de nascentes da microbacia hidrográfica da 

qual faz parte o rio Angelim e criar passeios turísticos pelo rio. Mas, é preciso que a 

comunidade assuma o protagonismo desse processo de desenvolvimento local superando 

conflitos entre as quatro associações lá existentes. 

 
 

Figura 39. Culinária tradicional quilombola baseada nos recursos existentes na comunidade. 

Fonte. Fotografia da autora em 27 de agosto de 2017 na comunidade quilombola Angelim 1. 
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O levantamento da percepção dos quilombolas sobre a própria comunidade foi 

abordado pela construção do mapa afetivo. Assim, os quilombolas conduziram essa atividade 

(Figura 40). 

 
 

Figura 40. Construção coletiva do mapa afetivo para composição do roteiro turístico quilombola de base 

comunitária da Angelim 1. 

Fonte. Fotografia da autora na comunidade quilombola Angelim 1, em 27 de agosto de 2017. 

No círculo de diálogo, fizeram um passeio mental pelo território e foram elencando, 

coletivamente, na paisagem o quê os têm marcado desde a infância. Nesse processo 

resgataram, com alegria, histórias sobre o rio Angelim, sobre as árvores frutíferas, sobre 

pessoas da família (avós já falecidos, pais, primos), suas histórias e modos de viver, com seus 

valores e princípios. 

No mapa afetivo, os participantes destacaram suas residências; os dois rios, Angelim e 

Itaúnas; as três estradas que atravessam o território, a ES10 que leva à Vila de Itaúnas e duas 

outras secundárias; a trilha do rio Angelim e as plantações, identificando nove tipos de 

cultivos (mandioca; roças com diversos cultivos; banana; coqueiro; dendê; jaqueira; 

mangueira; fruta pão e hortas (Figura 41). Ao mapearem afetivamente o território, os 

participantes foram tecendo uma poesia sobre a paisagem se conectando com as riquezas 

naturais lá existentes, entrelaçando-as com suas histórias de vida. 
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Figura 41. Mapa afetivo da comunidade Angelim 1 construído pelos quilombolas em 27 de agosto de 2017. 

Fonte. Fotografia de Paula Cassuce em 27 de agosto de 2017. 

Os participantes destacaram ainda o local em que sonham construir uma capela; o 

restaurante quilombola; o “Sítio Porto dos Tocos” (denominação do sítio em que se 

encontram essas famílias); a “Trilha do Angelim” batizada quando da realização da atividade 

educativa não formal para multiplicadores em plantio de água e manejo de bacia hidrográfica 

na comunidade Angelim 1, em dezembro de 2016, bem como duas áreas de preservação 

ambiental (Figura 42). 

O registro dessa atividade foi realizado pelo pesquisador coletivo por meio de 

observação participante, diário de itinerância, fotografias, gravação em vídeo e relatório 

elaborado da pesquisa-ação. 

 

Figura 42. Mapa afetivo da comunidade Angelim 1 legendado pela autora com base em registros no diário da 

pesquisa e gravação em vídeo pelo pesquisador coletivo. 
 

Fonte. Fotografia de Paula Cassuce em 27 de agosto de 2017 na comunidade quilombola Angelim 1. 
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Um dos resultados dessa atividade educativa foi a produção de novos conhecimentos 

construídos colaborativamente (TORRES & IRALA, 2014), com a sistematização dos 

recursos potenciais para estruturação de um projeto turístico na e pela comunidade. A 

elaboração do mapa afetivo propiciou aos quilombolas participantes dessa atividade educativa 

realizar um entrelaçamento entre a própria história de vida e a paisagem natural do território, 

ampliando-lhes a percepção das riquezas existentes e da possibilidade de valorização e 

compartilhamento de sua cultura com turistas de todo território nacional. A atividade prática 

prevista de percorrer o território para traçar possíveis trilhas ecológicas foi realizada somente 

em 18 de novembro de 2017, quando foi finalizada uma proposta de roteiro turístico de base 

comunitária para a Angelim 1. Contudo, a implantação deste projeto na comunidade 

dependerá de aproximações entre lideranças das quatro associações de moradores, permitindo 

o engajamento de todas as famílias quilombolas na sua concretização. 

Deste modo, as dificuldades mencionadas anteriormente, tais como os conflitos 

internos pela morosidade da regularização fundiária do território, degradação dos recursos 

ambientais (solo e água); o ciclo vicioso da escassez (BECK, 2011) que se mantém com baixa 

participação comunitária e baixa formação profissional, tem conservado os quilombolas numa 

situação de trabalhos informais e de empregos de baixa remuneração e tem impedido um 

desenvolvimento participativo (FRAGOSO, 2005b) na comunidade Angelim 1. Esse é ainda 

um trabalho por fazer junto com e na comunidade por meio da construção colaborativa tanto 

de processos formativos como estruturação de processos de desenvolvimento comunitário 

local pelo fortalecimento de organizações comunitárias (ROGERS, 1995; CANÁRIO, 1999; 

MARQUES & FREITAS, 2017; TORRES & IRALA, 2014). Ou seja, promoção de diálogo 

entre as associações quilombolas para a transformação daquela realidade por meio da 

ampliação da percepção das riquezas potenciais do território que lhes possibilite sair da zona 

de colapso, da crise e encontrem brechas para ruptura da visão centrada na escassez para uma 

apreensão das oportunidades de construção coletiva de uma vida comunitária próspera em que 

todos sejam beneficiados por qualidade de vida e bem-estar (HENDERSON, 1981 In 

THOMPSON, 2014; PRIGOGINE; 2009; BECK, 2011), assumidas endogenamente. 

A avaliação participante ativa dessa atividade educativa baseou-se numa reflexão entre 

os participantes sobre os desafios da baixa participação comunitária, potencialidades da 

comunidade Angelim 1, conforme se observou nos depoimentos dos participantes, em 27 de 

agosto de 2017: 

Esse curso foi excelente pois nos fez ver o potencial da Angelim 1 em gerar renda 

para as famílias sem precisar sair da comunidade. 
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Precisa incluir as crianças nesses cursos para que possam continuar a tradição. 

Precisamos buscar a união das famílias que não querem participar das atividades 

comunitárias. 

A comunidade precisa ajudar mais para melhoria da nossa infraestrutura de 

atendimento ao turista. 

O resgate de memórias da infância vivenciadas pelos participantes na comunidade 

surgiu na construção do mapa afetivo, que fez referência ao rio Angelim, às lendas e folclores, 

também foram pontuados pelos participantes: 

Eu adorava tomar banho no rio Angelim quando criança, mas tinha muito medo do 

“saci-pererê”. Nós éramos muito felizes aqui. 

Eu sempre gostei das jaqueiras; existem muitas jaqueiras no Angelim 1 e até 

ganhamos o apelido de “visgo de jaca”, na Vila de Itaúnas, de tanto que gostamos 

dessa fruta, até hoje. 

Outra questão avaliada pelos participantes foi apropriação do “forró” por empresários 

da área cultural, transformando a Vila de Itaúnas na capital nacional do “forró”, e 

privatizando essa atividade cultural e de lazer das comunidades rurais, conforme se observa 

nas reflexões feitas pelos participantes, registradas em 27 de agosto de 2017: 

Quer dizer que eu não posso participar do forró que sempre existiu aqui, gratuito? 

Agora tenho que pagar por esta diversão?! 

Como se fazia o forró antigamente? As pessoas construíam uma casa, faziam 

“embarreio” e depois que “embarreavam” tinha o ensaio geral dos grupos 

folclóricos do Ticumbi e do Reis de Boi. Terminava o ensaio, tinha o forró! Então o 

forró sempre fez parte da comunidade; é um patrimônio afetivo da comunidade, tem 

na memória das crianças, dos jovens e dos mais velhos. Ele sempre existiu por aqui e 

todos podiam participar gratuitamente. 

O forró de Itaúnas velha era do pessoal da roça, desde que eu era criança, hoje tenho 

69 anos; o pessoal da roça fazia forró nas festas do padroeiro de Itaúnas e as famílias 

vinham da roça e dançavam o dia inteiro e a noite inteira. Tinha o forró dos idosos e 

dos mais jovens; também tinha o dos negros e o dos brancos. 

O festival nacional de forró de Itaúnas ocorre no mês de julho há, aproximadamente, 

30 anos, e atrai turistas do Brasil inteiro e se configura em oportunidade de desenvolvimento 

comunitário para os quilombolas, tanto para geração de trabalho e renda como para dar 

visibilidade e valorização das tradições quilombolas. 
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Na avaliação foram apontados alguns caminhos para a elaboração coletiva do roteiro 

turístico quilombola de base comunitária na comunidade Angelim 1, conforme sugestões dos 

participantes em 27 de agosto de 2017: 

Para finalização do roteiro turístico da Angelim 1 é preciso fazer uma sensibilização 

das famílias quilombolas para ver se querem e como vão participar desse projeto de 

desenvolvimento comunitário de geração trabalho e renda. 

As famílias precisam ajudar a melhorar os equipamento comunitários para 

atendimento aos turistas, como por exemplo, o restaurante quilombola. 

Se as famílias que não estão hoje participando desse curso não quiserem entrar no 

projeto vai ficar difícil de fazer um roteiro turístico aqui. 

Desse modo, os objetivos propostos para essa atividade educativa foram cumpridos 

parcialmente, pois os quilombolas participantes vislumbraram os recursos culturais e naturais 

endógenos, bem como as diversas parcerias tanto endógenas como externas que podem ser 

estabelecidas. Por outro lado, poucos participaram da atividade. No entanto, a avaliação do 

processo educativo demonstrou a potencialidade desses processos não formais, construídos 

colaborativamente por meio de abordagens participativas centradas em ferramentas da 

pesquisa-ação (BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011) para a criação de tempos-espaços 

favoráveis ao diálogo, base primordial para resolução compartilhada dos conflitos 

comunitários que proporcione uma mudança desejada e assumida por todos (PAIVA & 

SALES, 2013; BOHM, 2005; MATURANA & YÁÑEZ, 2009) consolidando, 

progressivamente, um desenvolvimento participativo (FRAGOSO, 2005b). Nesse sentido, 

processos educativos não formais moldados colaborativamente com a comunidade Angelim 1, 

emergidos de abordagens participativas baseadas na investigação-ação, se configuraram como 

estratégias viáveis de ruptura com a situação de dependência da comunidade e demonstraram 

a função primordial da educação de jovens e adultos e de técnicas de pesquisa-ação na 

moldagem de processos coletivos que podem levar à conscientização dos quilombolas da 

necessidade de definir e assumir o desenvolvimento comuntário que querem para si e para a 

comunidade (FREIRE, 1976, 1987; BARBIER, 2007; THIOLLENT, 2011), forjado através 

de aprendizagens colaborativas e criação de novos conhecimentos sobre aquele contexto 

(TORRES & IRALA, 2014). 
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5.1.3. O efeito multiplicador da pesquisa-ação e catalisador de processos educativos 

não formais em comunidades quilombolas rurais da região do Sapê do Norte 

Os processos educativos não formais moldados e executados pelo pesquisador coletivo 

e com a participação de quilombolas da comunidade Angelim 1, forjados em tempos-espaços 

favoráveis ao diálogo e às aprendizagens colaborativas por meio de abordagens participativas 

centradas na pesquisa-ação vêm produzindo alguns frutos em algumas comunidades 

quilombolas rurais da região do Sapê do Norte, entre as quais se ressaltam a comunidade 

Angelim 1, a comunidade quilombola de São Domingos e a comunidade do Coxi. 

Em agosto do ano de 2017, lideranças da comunidade quilombola do Coxi, membros 

da Associação de Pequenos Produtores Rurais Quilombolas do Coxi (APPRQC), solicitaram 

apoio ao pesquisador coletivo deste estudo na elaboração de uma proposta para submissão ao 

Edital nº 01/2017 da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (SEAD) vinculada à Presidência da República do Brasil, destinado à seleção de 

empreendimentos da agricultura familiar para recebimento da doação de um kit feira 

(composto de dez barracas e vasilhames para acondicionamento de alimentos), para 

fortalecimento da comercialização de produção da agricultura familiar em feiras livres. 

Lideranças da APPRQC foram integrados ao pesquisador coletivo desse estudo e a proposta 

foi elaborada coletivamente e submetida ao edital em setembro de 2017, sendo aprovada em 

novembro do mesmo ano. O kit feira foi disponibilizado à APPRQC pela SEAD em julho do 

ano de 2018. 

Em fevereiro de 2018, quando essa pesquisa já havia sido finalizada na comunidade 

quilombola Angelim 1, lideranças da AACQUA informaram, via telefone móvel pelo 

aplicativo WhatsApp, que estavam iniciando a implementação de um projeto de recuperação 

de nascentes da microbacia hidrográfica do rio Angelim (Figura 43), em parceria com 

lideranças religiosas (Cáritas Diocesana da Paróquia de Conceição da Barra); Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Conceição da Barra e órgão 

público estadual de preservação ambiental do bioma da Mata Atlântica, o Instituto Estadual 

de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (IEMA)/ Parque Estadual de Itaúnas (PEI), 

conforme se observa na transcrição da mensagem recebida, pela autora, do presidente da 

AACQUA, Senhor Terezino Trindade Alves, em 28 de fevereiro de 2018 
 

Retomamos hoje a recuperação de Nascentes do rio Angelim, uma parceria da Cáritas 

Paroquial, IEMA/ PEI, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e AACQUA. Obrigado! 
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Estamos empenhados nesta causa que é de muita importância para nós, realizar a 

recuperação das nascentes; PLANTAR ÁGUA é tudo de bom. 

Esse projeto de recuperação de nascentes na comunidade quilombola Angelim 1, sob 

coordenação da AACQUA, gestado na atividade educativa não formal para multiplicadores 

em plantio de água e manejo de bacia hidrográfica realizada na e com a comunidade em 

dezembro de 2016, comprovou que processos educativos não formais para jovens e adultos, 

facilitados por abordagens participativas centradas na pesquisa-ação, se constituíram 

processos catalisadores que levaram ao protagonismo da AACQUA na resolução ou 

mitigação da crise hídrica (FRAGOSO, 2005; BARBIER, 2007; MARQUES & FREITAS, 

2017), percebida pela associação como uma questão prioritária. 

 

Figura 43. Projeto de recuperação de nascentes na comunidade Angelim 1, sob coordenação da AACQUA, a 

partir de fevereiro de 2018. 

Fonte. Fotografia de Terezino Trindade Alves em 28 de fevereiro de 2018. 

Outra atividade pós-pesquisa-ação a ser ressaltada nesse estudo foi a solicitação de 

apoio de dois consultores do Programa Redes, vinculado ao Instituto Votorantim, para 

atuação junto à Cooperativa de Trabalhadores Rurais e Agricultores da Comunidade 

Quilombola São Domingos – CTRA São Domingos, com o argumento de que era preciso 

construir cidadania com os cooperados por meio de processos educativos, pois haviam 

conseguido elevar a renda das famílias cooperadas, que havia sido quadruplicada nos dois 

últimos anos. No entanto, a elevação da renda não se traduziu em melhoria na qualidade de 

vida em bem-estar dessas famílias que continuavam a se comportar dentro de uma visão de 

escassez. Em outras palavras, não investiram na melhoria da infraestrutura de suas moradias, 
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da segurança alimentar e na formação profissional. Além disso, a gestão da cooperativa é 

marcada por uma profunda desigualdade de gênero, pois os lucros advindos dos trabalhos dos 

cooperados são distribuídos equitativamente entre os homens, mas as duas únicas mulheres 

cooperadas recebem meio salário mínimo mensal cada uma; ou, seja, as duas juntas recebem 

quatro vezes menos que cada cooperado do gênero masculino. Outra questão problemática 

identificada foi o distanciamento e conflitos existentes entre a CTRA e lideranças da 

Associação dos Remanescentes dos Quilombos de Produtores e Produtoras Rurais da 

Agricultura Familiar da Comunidade Quilombola São Domingos, Sapê do Norte 

(ARQCSAD), presidida por uma das matriarcas da comunidade São Domingos. 

Foi nesse contexto que se realizou uma reunião com quilombolas da comunidade São 

Domingos, em 17 de abril de 2017, na sede da CTRA – São Domingos para escuta sensível 

(FRAGOSO, 2005b; BARBIER, 2007) da comunidade, que havia sido mobilizada pelos 

consultores do Programa Redes (Figura 44). Por meio de abordagens participativas centradas 

na investigação apreciativa moldou-se, colaborativamente, uma agenda de encontros para 

discussões de temáticas indicadas pelos participantes quilombolas como prioritárias, sob 

coordenação de uma equipe de jovens quilombolas da comunidade São Domingos, dois 

consultores do Programa Redes e uma equipe do Ifes Campus São Mateus, constituída por 

gestores, professores, estudantes e a pesquisadora. 

 

Figura 44. Reunião com a comunidade quilombola São Domingos na sede da CTRA-São Domingos, em 17 de 

abril de 2018. 

Fonte. Fotografias da autora. 

Ancorados em abordagens participativas baseadas nos “quatro Ds” da investigação 

apreciativa (Discovery, Dream, Design e Destiny, por suas siglas em inglês), os participantes, 

coordenados por duas jovens quilombolas da comunidade São Domingos, e apoiados pela 
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equipe de parceiros externos, identificaram coletivamente desafios e oportunidades existentes 

na comunidade São Domingos atualmente e esboçaram estratégias coletivas de participação 

comunitária (Figura 45), constituindo o pesquisador coletivo, com indicação de nove pessoas 

da comunidade quilombola São Domingos, dois consultores do Programa Redes do Instituto 

Votorantim e cinco profissionais da educação do Ifes Campus São Mateus, incluindo o 

Diretor de Pesquisa e a Coordenadora de extensão do Ifes Campus São Mateus, um educador, 

uma estudante estagiária e a estudante bolsista do Programa Educação de Jovens e Adultos e 

Desenvolvimento Local, responsáveis por catalisar ações educativas por meio de abordagens 

participativas e criação de tempos-espaços favoráveis às aprendizagens colaborativas com o 

propósito de cimentar uma cidadania ativa com quilombolas na comunidade São Domingos. 

 

Figura 45. Análise coletiva sobre o contexto da comunidade quilombola São Domingos, em 17 de abril de 2018. 

Fonte. Fotografias da autora. 

Os principais desafios e as oportunidades que emergiram das descobertas e dos sonhos 

dos participantes e se referiram à necessidade de educação básica para jovens e adultos 

realizados na própria comunidade; necessidade de implantação de um posto de saúde local e 

aquisição de uma ambulância para ficar à disposição da comunidade; criação de atividades de 

esporte e lazer para jovens e idosos; criação de empregos, principalmente para jovens e 

mulheres; a cooperativa tem gerado trabalho e renda para 20 famílias quilombolas e se 

constitui em rico potencial de inclusão de outras famílias quilombolas ao emprego produtivo 

com ampliação de renda; escola quilombola existente na comunidade com a oferta de 

educação básica para crianças quilombolas; os saberes tradicionais; as festas religiosas e 

culturais ligadas à culinária quilombola (Ticumbi e Festival do Beiju). 

Desse modo, foi constituída uma equipe de trabalho na comunidade São Domingos 

responsável pelo planejamento de uma ação a ser executada na comunidade com a 

colaboração dos consultores do Programa Redes e da equipe do Programa Educação de 

Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local do Ifes Campus São Mateus. Esta equipe se 
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reuniu no período entre abril e maio de 2018 e estabeleceu como ação prioritária difundir a 

importância da participação comunitária para discussão sobre a temática educação de jovens e 

adultos, formação profissional e emprego, mobilizando a comunidade (Figura 46) para uma 

reunião comunitária que se realizou em 25 de maio de 2018. 

 

 

Figura 46. Equipe responsável pela mobilização comunitária em São Domingos para reunião em 25 de maio de 

2018. 

Fonte. Fotografia de Altiane Blandino em reunião de 22 de maio de 2018 na sede da CTRA – São Domingos. 

Em 25 de maio de 2018 foi realizada, nas dependências da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental da comunidade quilombola São Domingos, a reunião comunitária com a 

participação de lideranças da associação quilombola de São Domingos e da cooperativa, 

caracterizando uma aproximação pacífica entre as duas organizações da comunidade. Nesse 

encontro comunitário foram discutidas possibilidades de educação com jovens e adultos e 

geração de emprego na comunidade. Assim, a comunidade definiu como prioridade a 

realização de um levantamento de interessados em educação de jovens e adultos e formação 

profissional e posterior apresentação de demanda ao Ifes Campus São Mateus para 

implantação colaborativa de processos educativos formais para jovens e adultos quilombolas 

com e na comunidade. Para a geração de emprego, definiu-se como prioridade a elaboração e 

submissão de propostas para fomento da agricultura familiar (ampliação da produção e da 

comercialização) aos editais públicos abertos destinados ao fortalecimento da agricultura 

familiar com foco na agroecologia. 

Então, a partir de junho de 2018, outras comunidades quilombolas e outros parceiros 

se juntaram na árdua tarefa de definirem seus projetos prioritários, construindo suas propostas 

comunitárias e as submetendo aos editais públicos de disponibilização de recursos financeiros 
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para fortalecimento da agricultura familiar de base agroecológica. Em setembro de 2018, 

lideranças comunitárias de 15 comunidades quilombolas da região do Sapê do Norte se 

uniram para a elaboração e submissão de propostas ao Edital FUNSAF nº 2 SEAG/BNDES 

201843 disponibilizado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do 

Estado do Espírito Santo (SEAG), em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), que seleciona projetos de apoio à produção, 

agroindustrialização, beneficiamento e comercialização da agricultura familiar, tendo por 

objetivo principal qualificar a estrutura produtiva das associações e cooperativas de 

agricultores familiares do Estado. 

O fortalecimento das organizações quilombolas é crucial para estruturação de 

processos de desenvolvimento local, pois das 15 comunidades quilombolas implicadas na 

construção de proposta para submissão a este edital, dez comunidades não atendem às suas 

exigências, por isso estão sendo orientadas a estruturarem suas associações de forma a poder 

participar em próximos editais. As cinco comunidades que reúnem todas as condições 

exigidas pelo edital definiram como prioridade a aquisição de equipamentos para ampliação 

da produção das casas de farinha; aquisição de equipamentos agrícolas para melhoria da 

produção agrícola, bem como a aquisição de meios de transporte para melhoria da 

infraestrutura de comercialização dos produtos tradicionais quilombolas. 

Os agentes externos implicados diretamente nesta tarefa são técnicos do PDRT, do 

Programa Redes; gestores, professores, pesquisadores e estudantes vinculados ao Programa 

Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local do Ifes Campus São Mateus; 

técnicos das secretarias estaduais da agricultura e meio ambiente; técnicos das secretarias 

municipais de agricultura, educação e meio ambiente de Conceição da Barra e membros do 

Conselho Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Conceição da Barra. Esses 

agentes disponibilizaram às lideranças comunitárias quilombolas, infraestrutra (local, 

computadores com acesso à internet); orientações sobre elaboração das propostas de acordo 

com exigências dos editais; levantamento de orçamento; estudo de viabilidade econômica e 

financeira das propostas; disponibilização de documentos e declarações necessárias. 

Neste cenário, as atividades educativas não formais produziram esperança e motivação 

nas lideranças quilombolas rurais da região do Sapê do Norte, que têm vislumbrado, 

principalmente na solidariedade endógena, nos editais e nas parcerias externas, oportunidades 

                                                 

43 Disponível em 

https://seag.es.gov.br/Media/seag/Importacao/2%C2%BA%20Edital%20SEAG%20FUNSAF%20PARA%20PU

BLICA%C3%87%C3%83O.pdf. Acesso em 31 de agosto de 2018. 
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de captação de recursos necessários para moldagem de processos de desenvolvimento 

comunitário local, assumidos integralmente por elas. Desse modo, as organizações 

quilombolas estão se fortalecendo por meio do gerenciamento dos seus próprios projetos. 

Cabe ressaltar que, a partir da tomada de consciência das oportunidades contidas em 

editais, lideranças quilombolas de diversas comunidades estão se aproximando umas das 

outras para apoio mútuo na elaboração das propostas. Pontes de diálogo endógenas estão 

sendo gestadas nesses processos, criando círculos de diálogo e comunidades de prática, 

envolvendo lideranças quilombolas e seus parceiros (WENGER, 1998; DILLENBOURG, 

1999; BOHM, 2005; MATURANA & YÁÑEZ, 2009). O desenvolvimento participativo 

parece surgir no horizonte dessas comunidades quilombolas (FRAGOSO, 2005a; 2005b). A 

saída da zona de colapso para uma zona de ruptura plena de possibilidades auspiciosas parece 

ser só uma questão de tempo (HENDERSON, 1981 In THOMPSON, 2014), moldando nas 

bifurcações (PRIGOGINE, 2009) novos conhecimentos construídos coletivamente por meio 

de aprendizagens colaborativas que cimentam as bases da transformação social (TORRES & 

IRALA, 2014). Isso demonstra o efeito multiplicador de abordagens participativas centradas 

na investigação-ação e na investigação apreciativa que facilitaram a construção colaborativa 

de processos educativos não formais com e nessas comunidades quilombolas rurais 

(BARBIER, 2007; THIOLENT, 2011; COOPERRIDER & WHITNEY, 2005). 

Essas atividades foram registradas por meio da observação participante, diário de 

itinerância (BARBIER, 2007), listas de presença, fotografias que subsidiaram a elaboração 

das memórias de reuniões e dos relatórios parciais de pesquisa pelo pesquisador coletivo. 

A divulgação foi realizada por meio de comunicação oral em dois eventos 

acadêmicos/ científicos, quais sejam: (i) comunicação oral ao III Seminário Luso Brasileiro de 

Educação de Adultos e I Seminário Internacional Brasil e Portugal/Educação Social e 

Educação de Jovens e Adultos, com o trabalho intitulado “Educação de jovens e adultos e 

desenvolvimento local: moldando projetos em comunidades quilombolas rurais brasileiras”, 

em 9 de julho de 2018, na Utad, Portugal; (ii) comunicação oral no I Colóquio sobre 

Qualidade da Educação: Metodologias de ensino, Cotidiano escolar, Desafios e 

Oportunidades para Acesso, Permanência e Êxito, com o trabalho intitulado “Descobrindo a 

riqueza e propósito da educação profissional e da educação de jovens e adultos através da 

técnica dos “4Ds”, em 15 de agosto de 2018, no Instituto Federal Fluminense Campus Santo 

Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, Brasil, quando foi apresentada e discutida com gestores 

e educadores da educação básica, técnica e tecnológica, possíveis contribuições da 
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investigação apreciativa nos processos educativos formais destinados à integração da 

educação profissional com a educação básica de jovens e adultos. 

Outra forma de divulgação foi a inserção do Programa Educação de Jovens e Adultos 

e Desenvolvimento Local no portifólio das atividades desenvolvidas pela Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, com previsão de publicação pela TV Escola44, 

em dezembro de 2018. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas por profissionais daquela 

instituição com o pesquisador coletivo (BARBIER, 2007) desse estudo; com um casal de 

idosos da comunidade quilombola do Coxi e com lideranças da Associação dos 

Remanescentes dos Quilombos de Produtores e Produtoras Rurais da Agricultura Familiar da 

Comunidade Quilombola de São Domingos, Sapê do Norte, Conceição da Barra/ES 

(ARQCSAD), que puderam expressar seus saberes tradicionais, dando visibilidade às 

comunidades quilombolas da região do Sapê do Norte, em 4 de setembro de 2018. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi realizado tendo como fio condutor um conjunto de diretrizes que 

nortearam objetivos e abordagens construídas, colaborativamente, com a população 

participante implicada na pesquisa. 

Partindo da problemática de em que medida a educação de jovens e adultos pode, no 

contexto das comunidades quilombolas rurais brasileiras, ser uma força catalisadora e 

produtora de desenvolvimento local e bem-estar? Quais os fatores que contribuem para um 

maior impacto e quais fatores são inibidores? Em que medida a investigação-ação é uma 

abordagem adequada ao contexto e facilitadora de processos de desenvolvimento local? Estas 

questões levaram à construção do objetivo principal do estudo que tratou de compreender qual 

é o papel da educação de jovens e adultos, identificando fatores de impacto que potencializam 

ou que inibem processos educativos articulados com o desenvolvimento local e bem-estar 

construídos coletivamente com uma comunidade quilombola rural da região norte do Estado 

do Espírito Santo – Brasil. 

Para levar a cabo a pesquisa, respondendo às questões norteadores e ao objetivo geral, 

foram traçados quatro objetivos específicos, quais sejam: (i) construir uma proposta de 

abordagem de investigação adaptada à educação de jovens e adultos articulada com processos 

                                                 

44 A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, aperfeiçoa e atualiza 

educadores da rede pública desde 1996. Sua programação exibe, nas 24 horas diárias, séries e documentários 

estrangeiros e produções próprias. Disponível em http://portal.mec.gov.br/tv-escola. Acesso em 29/09/2018. 
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de desenvolvimento local no contexto da comunidade quilombola rural participante do estudo; 

(ii) produzir uma radiografia da comunidade quilombola participante do estudo; (iii) avaliar 

impactos de processos educativos para jovens e adultos lá existentes; (iv) avaliar se a 

investigação-ação se constitui numa abordagem adequada ao contexto das comunidades 

quilombolas rurais brasileiras e facilitadora de processos de educação de jovens e adultos 

articulados com processos de desenvolvimento local. 

Ancorado num quadro teórico sobre a educação de jovens e adultos e o 

desenvolvimento local na perspectiva dos círculos do diálogo (FREIRE, 1976; 1987; 

CANÁRIO; 1999; ROGERS, 1995; BOHM, 1980; 2005), e considerando contextos “glocais” 

em emergência nas sociedades do século 21, construiu-se o Programa Educação de Jovens e 

Adultos e Desenvolvimento Local como um dispositivo dessa pesquisa e configurou-se numa 

proposta de investigação adaptada à educação de jovens e adultos, articulada com processos 

de desenvolvimento local, com o protagonismo da comunidade quilombola rural Angelim 1, 

que possibilitou a concretização de processos educativos não formais (OSÓRIO, 2005; 

SILVESTRE, 2013; MARTINS & FREITAS, 2017) moldados, colaborativamente, com 

lideranças da Associação de Agricultores e Agricultoras da Comunidade Quilombola Angelim 

1, profissionais da educação e estudantes do Ifes Campus São Mateus. 

Nos círculos de diálogo foram materializadas a oficina de homeopatia na agricultura 

familiar e o curso para multiplicadores em plantio de água e manejo de bacia hidrográfica, 

que trataram sobre processos de recuperação e preservação das riquezas naturais do território, 

tais como água e solo, integrando conhecimentos tradicionais e conhecimentos técnicos da 

agroecologia para uma agricultura familiar sustentável. 

Os processos educativos não formais deram visibilidade aos conhecimentos 

tradicionais agrícolas por meio do seminário de agroecologia e intercâmbio de saberes 

tradicionais no cultivo da mandioca, e possibilitou à comunidade vislumbrar estratégias de 

desenvolvimento local por meio da elaboração de roteiro de turismo quilombola de base 

comunitária, identificando riquezas concretas e potenciais dos produtos tradicionais 

quilombolas que se conectam com as riquezas socioambientais emergidas no mapa afetivo do 

território. 

Os tempos-espaços favoráveis à participação comunitária forjados nos círculos de 

diálogo e nos círculos dos sonhos propiciaram ações-reflexões-ações e análise compartilhada 

do contexto entre os participantes, que identificaram os desafios e oportunidades existentes, 

donde emergiram novos conhecimentos (MATURANA & YÁNEZ; 2009; PRIGOGINE, 

2009), e possibilitaram co-formação de todos os implicados na pesquisa-ação, demonstrando 
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que as pessoas aprendem colaborativamente por meio da participação comunitária e 

transformam realidades potencializadas pelas sinergias entre parceiros (BARBIER, 2007; 

THIOLLENT, 2011; WENGER, 1998). 

Os principais fatores inibidores de processos educativos para jovens e adultos 

quilombolas, articulados com processos de desenvolvimento local referidos, foram: (i) falta de 

empregos produtivos e formais colocam os quilombolas em trabalhos informais de baixa 

remuneração e provisórios, sobrando-lhes pouco tempo livre para a participação comunitária 

em processos educativos estruturantes de processos de desenvolvimento local; (ii) pouca ou 

nenhuma qualificação profissional e o baixo nível de escolaridade impedem o acesso da 

maioria dos quilombolas adultos ao emprego e trabalho com melhor remuneração; (iii) 

conflitos entre lideranças das quatro associações existentes na comunidade Angelim 1 inibem 

a participação comunitária da maioria das famílias; (iv) adultos e idosos quilombolas têm 

dificuldades em frequentar cursos de alfabetização e educação básica formal por não existir 

uma escola na comunidade; pela distância e falta de transporte; e pelo cansaço do árduo 

trabalho diário da produção agrícola. 

Os fatores de impacto que potencializam a concretização de processos educativos para 

jovens e adultos quilombolas, estruturantes de processos de desenvolvimento local, existentes 

na comunidade Angelim 1, se referem: (i) às possibilidades de oferta de processos educativos 

formais para adultos e idosos quilombolas por meio de parcerias com as instituições 

educacionais parceiras da comunidade; (ii) aos recursos naturais existentes na comunidade; 

(iii) à agregação de valor aos produtos da agricultura familiar, hortas e quintais e das tradições 

culturais quilombolas; (iv) à riqueza potencial de fortalecimento de trabalho compartilhado 

entre as quatro associações existentes no território para o desenvolvimento comunitário; (v) 

ao potencial de criação de trabalho decente e empregos produtivos por meio da ativação do 

restaurante quilombola; ao turismo quilombola de base comunitária; (vi) aos diversos 

parceiros que atuam na comunidade; (vii) à comercialização dos produtos quilombolas em 

feiras livres e compras diretas de programas governamentais, tais como o Programa de 

Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar; e (viii) à captação de 

recursos dos diversos editais destinados ao fomento da agroecologia e da agricultura familiar. 

Nesse cenário, as associações quilombolas aprenderam participando da moldagem 

coletiva de processos educativos considerados por elas como prioritários e trouxeram nova 

roupagem ao Programa Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local; a equipe do 

Ifes Campus São Mateus aprendeu participando da idealização desse programa e sobre o 

contexto da comunidade quilombola Angelim 1, seus desafios e oportunidades; instituições 
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públicas estaduais e municipais aprenderam participando da ampliação da percepção sobre as 

necessidades dos quilombolas, ajudando-os a fortalecer suas organizações endógenas; setores 

da iniciativa privada aprenderam participando dos processos educativos que lhes 

possibilitaram adotar abordagens participativas, sem hierarquias entre os participantes, 

melhorando o engajamento por meio da construção coletiva de processos de desenvolvimento 

comunitário definidos e assumidos pelos quilombolas como prioritários; estudantes 

aprenderam participando da construção da análise compartilhada do contexto das 

comunidades quilombolas, ampliando seus conhecimentos sobre culturas tradicionais locais; 

voluntários aprenderam participando da construção de tempos-espaços favoráveis às 

aprendizagens colaborativas. Desse modo, todos os participantes aprenderam participando em 

tempos-espaços criados colaborativamente e facilitados pelas abordagens participativas 

centradas na investigação-ação participante (Figura 47), moldaram processos em suas 

organizações, associações e instituições. 

Assim, a investigação-ação ou pesquisa-ação se constituiu numa abordagem adequada 

à comunidade quilombola rural Angelim 1, e vem se ampliando, a partir de agosto de 2017, 

para as comunidades quilombolas rurais de Coxi e de São Domingos, localizadas na região 

norte do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido, essa abordagem tem facilitado a construção 

compartilhada de processos educativos não formais para jovens e adultos, produzindo novos 

conhecimentos sobre aqueles contextos por meio de aprendizagens colaborativas, em tempos-

espaços favoráveis ao diálogo e à participação comunitária, deixando entrever a riqueza 

potencial da construção de processos estruturantes de desenvolvimento local, ancorados em 

processos educativos para jovens e adultos quilombolas, em futuro próximo. 

A construção da radiografia da comunidade quilombola Angelim 1 desvelou um 

caleidoscópio de desafios e riquezas concretas e potenciais emergidas a partir da análise de 

dados do censo comunitário realizado na comunidade, entrevistas e questionários aplicados 

tanto com lideranças endógenas como com agentes externos; além de novos conhecimentos 

produzidos pela população participante dos processos educativos não formais realizados na e 

com a comunidade quilombola Angelim 1, com adoção de abordagens participativas 

centradas na investigação-ação. 
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Figura 47. Pessoas que aprenderam participando da construção e execução compartilhada de processos 

educativos não formais moldados por meio de abordagens centradas na investigação-ação. 

Fonte. Elaborada pela autora. 

A comunidade quilombola Angelim 1 está constituída, atualmente, por 41 famílias 

com aproximadamente 150 pessoas, em sua maioria jovens de até 30 anos. Muitos jovens e 

adultos saem da comunidade em busca de melhores condições de trabalho. Assim, o cuidado 

da família e da produção agrícola está nos ombros das mulheres quilombolas; muitas delas 

cumprindo jornada dupla: trabalhos domésticos e na roça. 

As ocupações de terras pertencentes à Fibria Papel e Celulose pelos quilombolas, 

demarcadas pelo INCRA como território quilombola do Angelim, mas ainda não titulado, têm 

trazido famílias de outras localidades para a retomada do território, e tem gerado conflitos 

internos por choques culturais e insegurança pública que se instalou na comunidade a partir de 

2012. Até 2014, a comunidade se subdividia em núcleos familiares; com o acirramento dos 

conflitos endógenos as lideranças comunitárias não mais reconhecem esses núcleos e se 

dividiram em quatro associações de agricultores na comunidade Angelim 1. 

Assim, o cenário atual da comunidade quilombola Angelim 1 se encontra marcado por 

injustiças sociais relacionadas a carências e restrições simultâneas, tais como: incertezas sobre 

o território, demonstrando o silêncio do governo federal sobre a regularização fundiária dos 

territórios quilombolas e que tem estimulado o êxodo rural; insuficiência e/ou ausência de 

políticas de proteção social básica (saúde, educação, segurança, habitação, transporte, 

emprego e trabalho decente); impactos ambientais resultantes da ação humana (degradação de 

nascentes, córregos e rios secos, monocultura, poluição, “queimadas”, etc.); e das mudanças 
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climáticas (crise hídrica). Somados a esses desafios se ressaltam baixa escolaridade de adultos 

e idosos quilombolas; baixa participação comunitária; conflitos internos e intrafamiliares; 

enfraquecimento dos valores tradicionais quilombolas com a chegada de novas famílias não 

quilombolas no território, oriundas de outros municípios e estados; uso de drogas lícitas e 

ilícitas; trabalhos informais de baixa remuneração; dificuldade de mobilidade por 

infraestrutura de estradas e meios de transporte insuficientes. Esses desafios se constituíram 

em fatores inibidores de moldagens comunitárias de processos educativos para jovens e 

adultos articulados com processos estruturantes de desenvolvimento local. 

No entanto, a comunidade possui vastas riquezas, tanto concretas como potenciais, 

relacionadas às tradições ancestrais (culinária, festas tradicionais, saberes ancestrais, medicina 

popular); terra fértil para o plantio; horticultura; os quintais com frutíferas e criação de 

pequenos animais; cultivos tradicionais, principalmente da mandioca; paisagem natural 

exuberante propícia tanto para o turismo rural (ecoturismo) como para o turismo quilombola 

baseado nos saberes e produtos culturais tradicionais; existência de diversos parceiros 

externos e voluntários atuando na comunidade; equipamentos existentes na comunidade, tais 

como: associações, casas de farinha e restaurante quilombola. Comercialização de produtos 

tradicionais em feiras livres em Conceição da Barra e entrega de farinha e produtos da 

horticultura em programas governamentais, quais sejam, Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Essas riquezas 

apontam para auspiciosas oportunidades de concretização de processos educativos para jovens 

e adultos, estruturantes de processos de desenvolvimento local na e com a comunidade, 

facilitados por abordagens participativas centradas na investigação-ação e na investigação 

apreciativa. 

No contexto da comunidade quilombola Angelim 1, processos educativos não formais 

para jovens e adultos cumpriram a função de integração de parcerias, tanto endógenas como 

externas, e agendas em torno de objetivos comuns deliberados coletivamente e concretizados 

em tempos-espaços favoráveis às aprendizagens colaborativas e produção de novos 

conhecimentos sobre a comunidade, surgidos no entrelaçamento entre saberes tradicionais 

quilombolas e saberes técnicos. Nesse sentido, a educação de jovens e adultos foi fundamental 

para a criação de círculos de diálogo e comunidades de prática, e cimentou bases para criação 

de redes de aprendizagens colaborativas entre as diversas organizações implicadas nesse 

estudo, assim como fomentou a criação de uma rede de solidariedade e ajuda mútua entre 

lideranças das diversas comunidades quilombolas da região norte do Estado do Espírito Santo, 

unindo-as na elaboração de propostas definidas por cada uma delas como prioritária para a 
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sua comunidade e submetendo-as aos editais para captação de recursos financeiros e parcerias 

para realização de sonhos comunitários. 

Assim, processos educativos do tipo não formal, entrelaçados com abordagens 

participativas centradas na pesquisa-ação e na investigação apreciativa despontam como 

ferramentas de fortalecimento de organizações quilombolas e do protagonismo comunitário 

na identificação de oportunidades de desenvolvimento local. 

Contudo, existe uma grande parcela de famílias quilombolas que não participaram dos 

processos educativos, por estarem comprometidas com algum atividade laboral informal ou 

desmotivadas por conflitos internos entre associações e famílias da comunidade Angelim 1, 

apontando para necessidade de um trabalho educativo contínuo para inclusão dessas famílias 

nos processos de decisão comunitária, estabelecendo pontes de diálogo endógenas. Outra 

questão a ser investigada é sobre a inclusão de jovens e adultos quilombolas na educação 

formal, com elevação da escolaridade desse público, bem como formação profissional que 

lhes facilite o acesso a empregos, potencialização da economia solidária, expandindo suas 

capacidades e liberdades humanas de produzir uma vida comunitária próspera com bem-estar 

individual, e que possam concretizar comunidades de práticas que viabilizem redes de 

aprendizagens colaborativas entrelaçadas “glocalmente”. Desse modo, uma das lacunas desse 

estudo é saber como as comunidades quilombolas rurais da região norte capixaba podem se 

beneficiar com a concretização de comunidades de prática naquele contexto. Dentro desta 

perspectiva, os contextos dessas comunidades quilombolas rurais apresentam uma vasta e rica 

paisagem de práticas que poderão ser desveladas e desdobradas por meio de outros estudos. 

Algumas limitações ligadas aos tempos-espaços do pesquisador coletivo, da população 

participante e a algumas relações interpessoais das lideranças endógenas em conflito, 

impediram uma maior participação comunitária da maioria das famílias quilombolas da 

Angelim 1. Esse estudo não deu conta de levar a cabo uma aproximação para resolução dos 

conflitos, pautada no diálogo, entre lideranças das quatro associações existentes na 

comunidade, pela escassez de tempo. Na verdade, esta ação exige tempo e escuta sensível 

entre todas as partes envolvidas e interessadas, ou seja, lideranças comunitárias e pesquisador 

coletivo, tempo esse não disponível no âmbito desse estudo. Outra limitação foi um acidente 

doméstico que retirou a pesquisadora do campo por um período de 60 dias, entre setembro e 

novembro de 2016. 

Considerando a participação como elemento crucial na estruturação de processos de 

desenvolvimento comunitário local, esta se configurou uma lacuna a ser resolvida em 

próximos estudos. Assim, uma problemática emergiu do estudo, qual seja: como construir 
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espaços-tempos favoráveis ao diálogo e democráticos para a resolução de conflitos entre 

lideranças comunitárias quilombolas, apoiando-as na construção colaborativa de processos 

educativos para jovens e adultos estruturantes de processos de desenvolvimento local? Como 

motivar a efetiva participação comunitária em comunidades quilombolas rurais, implicando 

todas as famílias nesses processos? 

Outra questão aberta diz respeito à necessidade de estudo sobre o uso comunitário do 

território quilombola, proposto pelo governo brasileiro para regulamentação fundiária, quando 

a maioria deles, atualmente, dividiram as terras em que moram em pequenos pedaços sobre os 

quais cada família realiza sua produção agrícola familiar, de maneira isolada. Em outras 

palavras, como as famílias quilombolas lidarão com o manejo comunitário do território, 

quando forem titulados, em um ambiente cada vez mais individualizado e acirrado por 

conflitos intrafamiliares? Como resgatar os modos de produção coletivos dos ancestrais se os 

programas governamentais, do setor privado e das organizações da sociedade civil, realizados 

com as comunidades quilombolas, priorizam a individualização por famílias? 

No contexto da comunidade quilombola Angelim 1, esse estudo apontou que 

processos educativos não formais para jovens e adultos forjados em tempos-espaços coletivos, 

viabilizados por abordagens participativas inerentes à pesquisa-ação e à investigação 

apreciativa, aproximaram pessoas, organizações, instituições e comunidades quilombolas 

rurais da região do Sapê do Norte, implicando-as num desdobramento colaborativo de novas 

possibilidades de produzir e viver a existência humana. Possibilitaram-lhes elevar o olhar e 

perceber no horizonte novas maneiras de produção da existência em comunidade que se 

insinuam, prenhes de esperanças, a serem estruturadas coletivamente pelo diálogo e pela 

participação comunitária, capazes de realizar sonhos coletivos e individuais e tornar as 

relações interpessoais e comunitárias cada vez mais humanizadas, éticas, transparentes e 

solidárias. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO 1: CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA E DADOS DO 

CHEFE DA FAMÍLIA 

Formulário Nº _____/ _______ 

Estimado(a) Senhor(a), 

Convidamos o(a) Senhor(a) para participar, voluntariamente, desta pesquisa intitulada “Educação de Jovens e 

Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado do Espírito 

Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini 

Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito 

Santo) e de Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao Programa “Educação de Jovens e Adultos 

e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e 

doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal). 

Estimado(a) Morador(a),  

Convidamos o(a) Senhor(a) para responder este formulário que tem por objetivo conhecer melhor a sua família, 

a comunidade e realizar um levantamento sobre o grau de interesse das pessoas da comunidade em participar de 

cursos de alfabetização e/ou educação de jovens, adultos e idosos ou de cursos de qualificação profissional, 

bem como conhecer as possibilidades de desenvolvimento desta comunidade; quais são os problemas e como a 

comunidade resolve as suas dificuldades. A justificativa, os objetivos, a metodologia bem como os seus 

direitos, os riscos e os benefícios potenciais deste estudo encontram-se detalhados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para participantes da comunidade apresentado, assinado e entregue uma via ao 

Senhor(a) pelos pesquisadores responsáveis, antes da aplicação deste formulário. 
 

Informamos que o(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta 

pesquisa. O CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta 

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no seguinte 

endereço: 

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

Caso queira, o(a Senhor(a) poderá entrar em contato, também, com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

– CONEP no link: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil 

com a CONEP” (em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 
 

Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, principais problemas/ 

dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de alfabetização/ educação de jovens, adultos e 

idosos e/ou cursos de qualificação profissional! 

CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

Levantamento Perfil das Famílias Quilombolas – Comunidade 

_________________________________________________ 

Nome do chefe da família: 

Endereço: 

Composição Familiar 

Pessoas Residentes: 

[     ] Até 3 pessoas             [     ] 4 a 6 pessoas               [     ] Acima de 7 pessoas 

Listagem das pessoas moradoras na residência Grau de Parentesco com o chefe da 

família 

  

  

  

  

CARACTERIZAÇÃO DA MORADIA 

Situação da moradia: 

[    ] Própria              [    ] Alugada          [    ] Cedida                [   ] Outra situação. Qual? 

Infraestrutura da moradia: 

[    ] Alvenaria          [    ] Madeira          [    ] Estuque       [    ] Barro          [   ] Outro material. Qual?  

Número de cômodos da moradia: 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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[    ] até 2 cômodos     [    ] entre 3 e 4 cômodos     [    ] 5 ou mais cômodos 

Número de banheiros existentes na moradia: 

[    ] nenhum      [    ] 1 banheiro        [    ] 2 ou mais banheiros 

CARACTERIZAÇÃO E USO DO TERRITÓRIO 

Situação do território em que mora: 

Território demarcado? [    ] Sim        [    ] Não.  

Informe qual é a situação atual deste território: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______ 

 

Principais cultivos desenvolvidos atualmente no território: 

[    ] hortaliças e leguminosas             [    ] grãos (milho, arroz, feijão, soja etc.)                [    ] mandioca                   

[    ] café 

[    ] frutas                                           [    ] aves e suínos           [    ] outros. Quais? ________________ 

CARACTERIZAÇÃO DA RENDA 

Renda Familiar mensal (soma total da renda familiar dividida pelo nº de pessoas da família) 

[    ] Até ½ salário mínimo                  [    ] Acima de ½ e 1 salário mínimo             [    ] Acima de 1 salário até 2 

salários mínimos 

[    ] Acima de 2 salários até 3 salários mínimos              [    ] Acima de 3 salários mínimos 

Qual a principal fonte de renda da família? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______ 

 

Acesso a créditos bancários:   [    ] Sim          [    ] Não 

Possui conta bancária?    [    ] Sim       [    ] Não 

CARACTERIZAÇÃO DE BEM ESTAR 

Acesso a bens de consumo: 

[   ] Fogão a gás      [   ] Geladeira    [   ] Freezer      [   ] Microondas      [   ] Liquidificador/ batedeira          [   ] 

Antena parabólica 

[  ] Computador     [   ] Rádio e aparelho de som        [   ] Televisão         [   ] Vestuário suficiente        [    ] 

Alimentação suficiente [   ] Motocicleta   [   ] Veículo de passeio  [   ] Veículo utilitário[   ] Outros, quais? 

___________________________________ 

Acesso a serviços: 

[   ] Telefone fixo     [   ] Telefone celular     [   ] Energia elétrica    [   ] Água tratada    [   ] Transporte público   

[   ] Assistência odontológica      [   ] Assistência médica           [   ] Plano de saúde           [   ] Outros serviços. 

Quais? 

Pode nos informar  quais são os principais problemas e/ou dificuldades enfrentadas pela sua família? 

 

 

Pode nos dizer como a família tem enfrentado esses problemas e/ou dificuldades? 

 

 

Em sua opinião, quais são as possibilidades de melhoria da situação da sua família? 

 

 

DADOS DO(A) CHEFE DA FAMÍLIA 

Gênero:  [    ] Masculino                              [    ] Feminino 

Faixa etária:   [    ] 0 a 12 anos de idade    [    ] 13 a 17 anos de idade       [    ] 18 a 30 anos de idade       [    ] 31 

a 50 anos de idade       [    ] 51 a 70 anos        [    ] Acima de 70 anos de idade 

Naturalidade: 

Estado civil:  [    ] Solteiro(a)            [    ] Casado(a)             [    ] Divorciado(a)              [    ] Viuvo(a)               

[    ] Outro 

Documentos que possui:   [   ] Certidão de nascimento     [    ] Cartão de vacinas        [    ] Carteira de 

identidade           [   ] CPF 

[    ] Carteira de trabalho           [   ] Outro. Qual(is)? _______________________________________________ 

Pode me informar qual é a sua cor? 

Tem religião?     [    ] Sim       [    ] Não.   Se respondeu sim, qual é a sua religião? 
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Participa de alguma atividade de lazer?  [    ] Sim        [   ] Não.   Se respondeu sim, qual(is)? 

___________________________ 

Escolaridade:  [   ] Nunca frequentou escola e não sabe ler e escrever             [   ] Nunca frequentou escola e 

sabe ler e escrever       [   ] Educação infantil     [   ] Educação de jovens e adultos (Ensino Fundamental)      [   ] 

Educação de jovens e adultos (Ensino Médio)       [   ] Ensino Fundamental incompleto           [   ] Ensino 

Fundamental completo              [   ] Ensino Médio incompleto 

[   ] Ensino Médio completo        [   ] Ensino Superior incompleto           [   ] Ensino Superior completo          [   

] Não se aplica 

Estuda atualmente?  [   ] Sim. Qual curso frequenta? ____________________       [   ] Não       [   ] Não se 

aplica 

Acesso à Educação Formal:    [   ] Escola na comunidade             [   ] Escola fora da comunidade com 

transporte público 

[   ] Escola fora da comunidade sem transporte público    [   ] Não estuda     [   ] Não se aplica 

Tem interesse em participar em cursos de alfabetização e/ou educação de jovens, adultos e idosos na 

comunidade? 

[   ] Sim        [   ] Não          [   ] Não se aplica 

Tem interesse em participar de qualificação profissional?  [   ] Sim. Qual(is)? 

______________________________________ 

[   ] Não         [   ] Não se aplica 

Caso tenha interesse em participar de cursos de alfabrização, educação de jovens e adultos e/ou 

formação profissional, informe-nos qual é a sua disponibilidade 

[    ] Segunda feira      [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Terça feira           [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Quarta feira         [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Quinta feira         [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Sexta feira           [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Sábado                [    ] Manhã         [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Domingo             [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

Formação Profissional: [   ] Tenho formação profissional no curso ________________________________ 

[   ] Não tenho formação profissional                                                     [   ] Não se aplica 

Profissão:  

Possui Carteira de Trabalho assinada?              [   ]  Sim               [   ] Não                             [   ] Não se 

aplica 

Carga horária de trabalho 
[   ] 20 horas semanais      [   ] 30 horas semanais        [   ] 40 horas semanais      [   ] Acima de 40 horas 

semanais 

Empresa em que trabalha: 

Recebe algum benefício do Governo?  [   ] Sim. Qual (is)? __________________[   ] Não 

Participa de atividades comunitárias? [   ] Sim. De quais atividades você participa? 

_________________________ 

[   ] Não participo       [   ] Não se aplica 

Em sua opinião, o que é ser Quilombola? 

 

Em sua opinião, quais são os principais problemas/ dificuldades da comunidade? 

 

Pode nos dizer como a comunidade tem trabalhado para resolver esses problemas e/ou dificuldades? 

 

Em sua opinião, que recursos existem nesta comunidade que podem ajudar na melhoria da vida de seus 

moradores? 

 

Assinatura da Pesquisadora: 

Data: ____/ ____   / _____ 
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APÊNDICE B: TRANSCRIÇÃO DOS DADOS DO CENSO REALIZADO COM CHEFES 

DE FAMÍLIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1, ENTRE ABRIL E 

AGOSTO DE 2017 

Caracterização das famílias: 

 Número de pessoas residentes (Figura 48): das 34 famílias participantes, 16 famílias informaram residir 

até três pessoas, 15 afirmaram a existência de quatro a seis pessoas e três disseram ter sete ou mais 

pessoas na moradia. 

 

Figura 48. Número de pessoas residentes na moradia. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Caracterização da moradia: 

Quanto às características das moradias na comunidade Angelim 1 24 famílias informaram que moram em casa 

própria, nove informaram que a moradia é cedida; uma pessoa informou que é outra situação. Sobre a 

infraestrutura, 27 pessoas informaram que a construção é de alvenaria, cinco informaram que a moradia é de 

estuque e duas moradias são de madeira. Quanto ao número de cômodos 10 famílias moram em casa com até 

dois cômodos, 13 famílias em casas entre três ou quatro cômodos e 11 informaram que a residêndia possuía 

cinco ou mais cômodos. Sobre o número de banheiros existentes na moradia, seis famílias informaram não 

possuir banheiros e 28 famílias informaram existir na moradia um banheiro. 

 

Caracterização do território e do seu uso: 

Aqui se observaram a situação fundiária e o uso do território, quais sejam: sete famílias informaram que moram 

em propriedade privada pertencente à inciativa privada, seis informaram residir em propriedade particular, sete 

famílias disseram que ocuparam o território e 14 famílias estão em terras oriundas de herança. Os principais usos 

do território pelas famílias são: plantio de hortaliças e leguminosas (17 famílias), grãos (14 famílias), mandioca 

(24 famílias), café (nove famílias), frutas (24 famílias), aves e/ou suínos (21 famílias) e outros tipos de cultivo 

(10 famílias). O cultivo da mandioca é feito principalmente pelas famílias tradicionais quilombolas residentes há 

décadas na comunidade. Ressalta-se que a única fruta cultivada para comercialização é o maracujá. Entretanto, 

na maioria dos quintais das famílias existe uma variedade de árvores frutíferas (manga, acerola, pitanga, goiaba, 

banana, carambola, limão, coco, etc.). Além desses usos, algumas famílias cultivam o urucum, do qual as 

famílias quilombolas extraem uma tintura e a processam para uso na culinária e para comercialização em feiras e 
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mercados da região. Algumas famílias não quilombolas residentes no território cultivam a pimenta-do-reino e o 

eucalipto para comercialização (Figura 49). 

 

Figura 49. Usos do território pelas famílias da comunidade Angelim 1 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Caracterização da renda: 

Na caracterização da renda foram levantadas com as famílias quilombolas a renda familiar mensal; principal 

fonte de renda; acesso ao crédito em instituições financeiras e conta em bancos. Os resultados apontaram para 

metade das famílias da comunidade Angelim 1 (17 famílias) percebe renda mensal de até meio salário mínimo; 

16 famílias recebem mensalmente entre meio a três salários e uma família informou ter renda familiar mensal 

acima de três salários. A maior parte da fonte de renda das famílias daquela comunidade é oriunda de trabalhos 

informais esporádicos de prestação de serviços; em trabalhos domésticos e na produção da agricultura familiar, 

assim distribuída: 10 famílias trabalham com a comercialização da produção da famíla (farinha de mandioca, 

beiju, etc.); oito famílias sobrevivem do trabalho informal na prestação de serviços (diaristas, vaqueiros); seis se 

apoiam no trabalho informal para complementação de aposentaria e/ou de programas governamentais de 

transferência de renda; uma uma pessoa informou ter vínculo formal de trabalho; e três famílias informaram ter 

outras fontes de renda não as especificando. Quanto ao acesso ao crédito em instituições financeiras 26 famílias 

informaram não possuir e oito disseram ter esse acesso. Quanto a possuirem conta bancária, 26 famílias 

afirmaram ter conta em algum banco e oito informaram não ter contas bancárias. 

 

Caracterização de bem-estar: 

Os resultados trataram sobre o acesso aos bens de consumo e aos serviços. No que se refere aos bens de 

consumo: 34 famílias possuem fogão à gás, 25 tem geladeira, 10 possuem freezer, três famílias têm microondas, 

20 possuem liquidificador e/ou batedeira, 22 possuem antena parabólica, duas famílias têm computador, 19 

possuem rádio e/ou aparelho de som, 25 possuem televisão, 14 informaram possuir vestuário suficiente, 25 

famílias disseram ter acesso à alimentação suficiente, nove possuem motocicleta como principal meio de 

transporte; sete famílias possuem veículo de passeio, uma família possui veículo utilitário e 14 famílias 

informaram outros bens tais como: bicicleta, carroça, cavalo e charrete, conforme se observa na Figura 50. 
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Figura 50. Acesso aos bens de consumo pelas famílias da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

As famílias da comunidade Angelim 1 possuem acessos aos seguintes serviços: duas famílias possuem telefone 

fixo, 30 famílias têm telefone móvel, 27 têm acesso à energia elétrica, uma tem acesso à água tratada, 21 famílias 

utilizam o transporte público, três famílias têm acesso à assistência odontológica, 28 famílias têm assistência 

médica e uma família possui plano de saúde. 

 

Principais problemas familiares elencados pelos chefes das famílias quilombolas da comunidade Angelim 

1 

Os principais problemas das famílias elencados por seus chefes foram: vícios com drogas lícitas e ilícitas, 

conflitos no relacionamento familiar, rebeldia dos filhos, crianças doentes necessitando de tratamento 

especializado, falta de acesso aos tratamentos especializados em saúde, desunião, falta de água, falta de energia, 

falta de transporte, falta de insumos e implementos agrícolas, falta de moradia adequada, falta de assistência ao 

meio rural, incluindo prevenção de zoonoses, falta de manutenção da estrada que liga Itaúnas ao Distrito de 

Braço do Rio, desemprego, alimentação e renda insuficientes (Quadro 13). 
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Quadro 13. Principais problemas das famílias mencionados pelos chefes de famíla da comunidade Angelim 1. 

 
 vício em bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas, desentendimentos, falta de união, tratar melhor as 

pessoas de fora do que de dentro da família; 

 desemprego, falta de renda, povo muito desunido, as pessoas não dão valor à vida. Não se prespeitam, 

não aceitam a opinião um do outro; 

 alergia das crianças (problemas na garganta e alergia a alimentos); 
 falta de água; 

 falta de cessibilidade ao tratamento de saúde da filha no agendamento de transporte (a criança faz 

tratamento de anemia falciforme); 

 filhos rebeldes; 
 falta de transporte, energia (já foi pedido à Escelsa, mas não vem); 

 “não tenho condições de ter as coisas para plantar; não tenho acesso a coisas” (mudas e 

equipamentos); 

 Falta de emprego, filha de 8 anos tem febre reumática - está em tratamento (acompanhamento 
trimestral), aguardando cirurgia; 

 alimentação insuficiente e falta de energia “não temos terra, não temos casa; podemos ser despejados a 

qualquer momento”; 

 falta de energia, poço artesiano, água tratada; carência de cuidado e assistência na roça; “a equipe de 
zoonose não vem e os animais aqui sofrem”; 

 “minha renda não é suficiente para passar o mês, falta o arado, a terra está muito dura” (perdeu 

plantação de feijão e existe a praga do maracujá). 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Os modos de resolução dos problemas adotados pelas famílias esbarram em limitações e carências, quais sejam: 

o desespero de algumas famílias as levam a buscar esperanças na fé em Deus; a grande maioria busca o trabalho 

informal (trabalho de diarista na roça, comercialização de farinha de mandioca, etc.); a falta de água tem afetado 

profundamente a vida na comunidade, seja de uso pessoal, seja na manutenção da produção de alimentos; o 

acesso ao tratamento de saúde especializado muitas vezes só é conseguido por meio de acionamento da justiça e 

nem sempre o acesso é imediato, busca atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)45; a busca por energia 

através do Programa Luz para Todos (Governo Federal) é vedada àqueles que se encontram em áreas de terra (de 

empresa da iniciativa privada) ocupadas; outras famílias resolvem seus problemas buscando ajuda dos filhos que 

não estão na comunidade; algumas continuam no cultivo da mandioca (tradição das comunidades quilombolas e 

indígenas); outras tentam ampliar a plantação, mas precisam de irrigação e esbarram na falta de água; outras 

cortam gastos e economizam; as temporadas de inverno e verão em Itaúnas são possibilidades de fonte de renda 

que permitem alguma renda às famílias duas vezes por ano, o que às vezes, as retiram da situação de extrema 

pobreza, conforme pode ser observado no Quadro 14. 

 

 

 

  

                                                 

45 A Constituição Federal de 1988 definiu, em seu artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para atingir este objetivo, foi 

criado o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação popular, 

respeitando os princípios de universalidade, integralidade e igualdade firmados na própria Constituição. Disponível em 

<http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/sus.html>. Acesso em janeiro 2018. 
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Quadro 14. Modos de resolução dos problemas familiares adotados pelas famílias quilombolas da Angelim 1. 

 

 conversa, combinado; 

 “bebo água da cacimba; 
 “meu marido faz ‘bicos’, diárias na roça; às vezes são três dias na semana, dois... não é certo. A união depende 

muito do diálogo e o diálogo entre as pessoas está sendo muito difícil aqui”; 

 “levo as crianças ao médico no atendimento do SUS” (Sistema Único de Saúde); 

 “a gente se unindo”; 
 “às vezes consigo sozinha; às vezes tenho que pedir ajuda ao Conselho Tutelar”; 

 “tento conversar por que a rebeldia deles acaba atrapalhando meu relacionamento com meu marido dentro de 

casa”; 

 “passando como Deus quer. A gente tem que aguentar até Deus... não há vitória sem luta, tem que ter 
paciência”; 

 “estou cadastrado no programa Luz para Todos, mas estou impedido de ser bebeficiado no programa porque 

não tenho a titulação da terra” (aguardando assinatura dos herdeiros). 

 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

No que diz respeito às possibilidades de melhoria foram mencionadas a união por meio do diálogo, a fé em 

Deus, aquisição de implementos e equipamentos agrícolas, a construção de poço, emprego, regularização 

fundiária, horta comunitária; ampliação do plantio, vinda da energia elétrica; melhoria na casa de farinha e 

acesso ao trabalho formal, entre outras possibilidades (Quadro 15); embora algumas famílias pareçam oscilar 

entre o desespero e a esperança. 

Quadro 15. Possibilidades de melhoria da situação das famílias da comunidade quilombola Angelim 1. 

 

 “pretendo implantar uma fábrica de polpa de frutas, já tenho no meu pomar umas 30 variedades de 

frutas; só está faltando chegar a energia”; 

 “é difícil ter saída, espero em Deus que tudo vai melhorar”; 

 “preciso de adubo para colocar na terra, um poço grande para molhar as plantas e água encanada” 

 “o jeito de melhorar é assrumar emprego para todos da família”; 

 “precisamos da terra que pode melhorar a vida aqui”; 

 “uma horta comunitária como fonte de renda para todas as famílias; ter união, conversa e respeito”; 

 “preciso entrar e receber bolsa família; preciso de ajuda para pagar energia, pois minha neta está 

desempregada”; 

 “precisa de poço artesiano para cada família da comunidade”; 

 “preciso plantar mais; tenho vontade de produzir mais; gosto de animais e quero colocar umas duas 

vacas aqui e produzir queijo”; 

 “meus filhos me ajudam”; 

 “se implantar uma farinheira melhor ajudava bastante e ter água tratada”; 

 “eu acredito que ter um projeto de curto, médio e longo prazo; o PNAE [Programa Nacional de 

Alimentação Escolar] é de curto prazo. Precisa ter na comunidade projeto de médio e longo prazo 

para ser sustentável, auto sustentável”; 

 “nós podemos ajudar mais; fomos à Prefeitura de Conceição da Barra e não fomos atendidos (há 

mais ou menos três meses)”; 

 “ter carteira assinada; preciso trabalhar para ajudar na renda familiar”. 
 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 
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Caracterização do chefe da família na comunidade Angelim 1: 

Dos 34 chefes de famílias abordados, 20 são do gênero masculino e 14 do feminino. Quanto à faixa etária, 

predominou a que esteva entre 31 e 50 anos de idade (18 famílias são chefiadas por pessoas nesta faixa etária), 

nove com faixa etária entre 51e 70 anos, quatro acima de 70 anos e três famílias são chefiadas por pessoas entre 

18 e 30 anos de idade. 

Questionados sobre a naturalidade, os dados recolhidos apontaram os seguintes resultados: a maioria dos chefes 

de família da comunidade quilombola Angelim 1 são oriundos do municípios de Conceição da Barra, ou seja, 22 

famílias informaram que nasceram na região em que residem até hoje; os outros 12 chefes vieram de outros 

quatro municípios do Estado do Espírito Santo (Mucurici – dois; Pedro Canário; Nova Venécia e Boa Esperança 

); dois do Estado da Bahia (Mucuri – dois e um de Alcobaça); três de Minas Gerais (Três Corações, Santo 

Antônio de Minas e Ribeirão das Neves) e um do Estado de Alagoas (Campo Alegre). Estas 12 famílias estão na 

comunidade há menos tempo e vieram em busca de aquisição de terras para cultiva. Quanto ao estado civil dos 

chefes de família, 12 afirmaram estar em união estável; 12 afirmaram que estão casados; cinco são solteiros; três 

viúvos; um divorciado e outro separado. 

Outra questão levantada foi sobre os documentos pessoais que os chefes possuíam, pois com estes podem ter 

acesso a políticas públicas, sendo uma questão de cidadania. Assim, conforme Figura 51, nota-se que somente 

dois possuem habilitação para dirigir veículos, nove possuem o cartão do SUS, 11 têm certificado de reservista, 

12 informaram ter certidão de casamento, 19 têm certidão de nascimento, 20 têm título de eleitor e carteira de 

trabalho, 27 têm cartão de vacinas, 29 têm carteira de identidade e 30 possuem cadastro de pessoa física (CPF). 

 

 

Figura 51. Documentos de identificação pessoal (cidadania). 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Na categoria cor/etnia (Figura 52) os participantes se autodenominaram com uma diversidade de cor/etnia, a 

saber: negra (cinco pessoas), morena (cinco pessoas), preta ( três pessoas), branca (quatro pessoas), morena clara 

(duas pessoas), morena negra (uma pessoa), negra mulata (uma pessoa), parda (12 pessoas) e uma pessoa não 

soube responder qual era a sua cor/etnia. 
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Figura 52. Cor/etnia informada pelos chefes de família da comunidade Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

No quesito religião informaram as seguintes denominações: católica (23 pessoas), evangélica (seis pessoas), 

católica-evangélica (uma pessoa), adventista ( uma pessoa), servir à Deus (uma pessoa) e não têm religião (duas 

pessoas). Sobre a participação em atividades de lazer, somente um chefe de família informou participar de 

alguma atividade de lazer. 

Sobre a escolaridade (Figura 53), a maioria dos chefes de família informaram ter o ensino fundamental 

incompleto (18 pessoas), cinco pessoas disseram ter o ensino médio completo; seis nunca frequentaram escola e 

não sabem ler e escrever, dois frequentaram a educação de jovens e adultos (ensino fundamental), uma pessoa 

nunca frequentou escola mas sabe ler e escrever, uma pessoa informou que possui o ensino fundamental 

completo e outra informou ter o ensino médio incompleto. 

 

Figura 53. Escolaridade dos chefes de família da comunidade Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Nenhum dos 34 chefes de família da comunidade Angelim 1 se encontram estudando atualmente. Indagados 

sobre o interesse em participar de cursos de alfabetização de jovens, adultos e idosos na comunidade, 14 pessoas 

informaram ter interesse, 14 disseram não ter interesse e para seis chefes de família esta questão não se aplicou. 
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Quanto ao interesse em participar de cursos de qualificação profissional 24 manifestaram interesse, nove não têm 

interesse e uma pessoa não soube responder. 

Sobre a disponibilidade para frequentar cursos de alfabetização e/ou de qualificação profissional (Figura 54), 

nove não responderam; dois não têm disponibilidade; dois têm disponibilidade às segundas e terças feiras por um 

período de três horas, no turno vespertino; dois se disponibilizaram a frequentar durante toda a semana, por duas 

horas no turno noturno; dois disseram ter disponibilidade todos os dias, por três horas, no turno vespertino; um 

disse ter disponibilidade de segunda à quinta feira, por duas horas no turno noturno; uma pessoa dispõe da 

segunda feira no turno matutino por duas horas; outro informou estar livre às sextas feiras por duas horas no 

turno vespertino; para outro pode ser de segunda à quarta feira, por quatro horas no tuno matutino; outro tem 

disponibilidade de segunda à sexta feira por quatro horas no turno vespertino; uma pessoa disse que pode 

frequentar aos sábados e domingos por duas horas no turno vespertino; um informou disponibilidade de 

frequência de segunda à sexta feira por três horas no período noturno; para outro a melhor opção é de segunda à 

quarta feira por três horas no turno noturno; para outro a frequência é possível aos sábados e domingos por um 

período de quatro horas no turno vespertino; outro pode de segunda à sexta feira por duas horas no turno 

vespertino; três vezes por semana por duas horas no turno noturno é possível a frequência para outro; uma 

pessoa disse que pode frequentar aos sábados por quatro horas em qualquer turno; outro disse estar disponível 

duas vezes por semana no turno noturno por quatro horas; outro disse que pode frequentar durante toda a semana 

enquanto estiver desempregado; outro disse ter interesse em três vezes na semana por quatro horas no turno 

noturno; para outro é possível duas vezes na semana por oito horas e, finalmente para outro é possivel a 

frequência três vezes por semana por três horas no turno noturno. 

No que se refere à formação profissonal, 26 pessoas informaram não possuir quaisquer formação ou qualificação 

profissional; uma pessoa informou ser operador de máquina florestal; outro informou possuir o curso de 

soldador; outro disse ter o curso de segurança do trabalho; um informou ser pedreiro; outro disse ser pedreiro 

prático; outro disse possuir diversos cursos de qualificação profissional (pedreiro, segurança do trabalho, 

azulejista, bombeiro hidráulico e eletricista predial); outra disse ter trabalhado como monitora florestal e outra 

disse possuir formação em gestão rural e contabilidade. Na categoria sobre a profissão exercida atualmente, a 

maioria informou ser agricultor (18 pessoas); seis informaram ser donas de casa; quatro trabalhadores rurais; 

dois produtores rurais e dois são vaqueiros e aposentados; uma pessoa disse atuar em serviços e gerais e outra 

pessoa disse ser homeopata rural. 

Sobre a categoria referente ao vínculo formal com o mundo do trabalho, somente uma pessoa disse ter carteira de 

trabalho assinada, os outros 33 chefes de famílias atuam na informalidade. À respeito categoria carga horária 

semanal de trabalho, 20 pessoas informaram ter uma carga horária semanal de trabalho acima de 40 horas; oito 

trabalham por 40 horas semanais e seis disseram ter uma carga horária semanal de trabalho de 30 horas. 

Os dados da categoria sobre o local de trabalho dos chefes de família da comunidade Angelim 1 a grande 

maioria trabalha cultivando a terra (21 pessoas); sete trabalham em casa; dois são diaristas; uma pessoa trabalha 

em casa de farinha; uma trabalha na horta e serviços domésticos; outra numa empresa na Vila de Itaúnas e outra 

disse não trabalhar. Quanto ao vínculo formal de trabalho com carteira de trabalho assinada, como foi visto 

anteriormente, somente um dos 34 chefes de família da comunidade Angelim 1 o possui. 
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Figura 54. Disponibilidade semanal dos chefes de família para frequência a cursos de alfabetização de adultos e 

idosos, educação de jovens e adultos e formação profissional. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Sobre a inserção em algum programa governamental e/ou benefício (Bolsa Família, aposentadoria, et.) 12 

pessoas responderam afirmativamente e 22 pessoas não possuem acesso a quaisquer programas e/ou benefícios 

do governo. Já sobre a participação comunitária: 24 pessoas disseram que não participam de quaisquer atividades 

comunitárias, 10 disseram participar de atividades comunitárias, tais como: reuniões da associação de moradores 

e de atividades religiosas aos domingos na igreja. 

No intuito de conhecer a percepção dos chefes de família sobre o termo quilombola solicitou-se a eles que 

respondessem à questão “Em sua opinião, o que é ser quilombola?” No trabalho de campo esta questão foi 

alterada para “O que significa ser quilombola para você?” As respostas a esta questão estão no Quadro 16. 

Alguns relacionaram o significado de quilombola com luta, resistência dos povos negros, ter acesso à terra para 

cultivar. Outros afirmaram não saber o significado e outros ainda disseram não ser quilombolas. Outra pessoa 

não quis falar sobre o assunto. Alguns relacionaram o termo quilombola vinculado ao acesso a direitos tais como 

direito à terra, à moradia, etc. E outros o relacionam à falta de emprego e falta de acesso a uma vida melhor, 

relacionando-o à falta de oportunidade. Muitos o associaram à boa convivência, à solidariedade. Portanto, o 

termo quilombola parece ser controverso no contexto da comunidade quilombola Angelim 1. 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2ª e 3ª feiras - 3h - turno vespertino

2ª e 5ª feiras - 2h - turno noturno

2ª feira - 2h - turno matutino

6ª feira - 2h - turno vespertino

2ª a 6ª feiras - 2h - turno noturno

2ª a 4ª feiras - 2h - turno matutino

2ª a 6ª feiras - 4h - turno vespertino

2ª a 6ª feiras - 3h - turno vespertino

sábado e domingo - 2h - turno vespertino

2ª a 6ª feiras - 3h - turno noturno

2ª a 4ª feiras - 3h - turno noturno

sábado e domingo - 4h - turno vespertino

2ª a 6ª feiras - 2h - turno vespertino

3 vezes por semana - 2h - noturno

sábado - 4h - qualquer turno

2 vezes por semana - 4h - turno noturno

durante toda a semana enquanto estiver desempregado

3 vezes por semana - 4h - turno noturno

2 vezes por semana - 8h

3 vezes por semana - 3h - turno noturno

não tem disponibilidade

não respondeu
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Quadro 16. Significado do termo quilombola para os chefes de família da comunidade Angelim 1. 

 “eu acho que é aquele povo sofrido que resistiu ao sofrimento, às lutas. Sou quilombola porque nasci 

aqui, a gente segurou a tradição, tenho orgulho do que faço”; 

 “me considero quilombola; nascemos e nos criamos ali naquela luta. Para mim somos escravos da 

terra”; 

 “já vem de muito longe; a gente pegou isso no meio do caminho”; 

 “sou da região e vim morar aqui e eu não entro em detalhes sobre isso”; 

 “porque sou descendente de negro, minha mãe é negra”; 

 “é origem de gente negra; é uma pessoa que vive num quilombo, que os pais foram muito maltratados 

pelos senhores... aqui era um quilombo”; 

 “ser quilombola é viver com as tradições, com a cultura e alimentação”; 

 “moro no território, sou descendente de família quilombola, vem de família, meus bisavós eram 

negros; 

 “é uma pessoa nascida e criada aqui; que dá valor ao lugar, ao redor de si, preserva cultura e ter mais 

conhecimento dos direitos e ações”; 

 “eu nem sei… eu sou negra”; 

 “é ter um pedacinho de terra para plantar o que a gente quiser”; 

 “ser quilombola para mim é ter orgulho da minha cor”; 

 “não sou quilombola”; 

 “não sei o que é…”; 

 “eu penso é porque o pessoal é negro”; 

 “eu me declarei! Significa a história do nosso Brasil; pessoal que colocou a mão na massa; pegou no 

pesado; é a criação da nação… significa cidadania”; 

 “significa ter acesso à terra”; 

 “eu não entendo muito… tem a lei que defende os quilombolas. Eu me considero; com o tempo você 

vai participando das coisas”; 

 “não participo de movimentos quilombolas… eu aho que é quem luta pelos direitos, mora numa 

comunidade quilombola e quer trabalhar na terra, que defende muito seu próximo e é ser unido e morar 

numa comunidade”; 

 “é a raiz das pessoas nativas da região que nasceram e morreram na região por não ter outro jeito”; 

 “me considero quilombola que são as pessoas que estão se reunindo entre comunidades para ter 

moradia e poder plantar”; 

 “tem que pegar lá do passado: têm lugares que existem quilombolas que começaram há mais tempo e 

são super organizadas; cada um de nós temos uma raiz quilombola. Ser quilombola, afro, eu acho a 

seguinte alternativa: geração que não tem emprego. Tenho três filhos que trabalham na terra e se não 

têm emprego, o que seria se não tivesse a terra, o território? Só tem emprego na saúde e educação; 

 “é viver isso aqui… viver o dia a dia disso aqui e cultivar a terra”; 

 “não sei explicar…”; 

 “significa dificuldade de ter as coisas: trabalho, um bem estar na vida”. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Os principais problemas da comunidade (Quadro 17) destacados pelos chefes de famílias da comunidade 

quilombola implicada neste estudo foram: conflitos relacionados com a ocupação das terras retomadas, falta de 

água, falta transparência de algumas das quatro a associações existentes na comunidade que divide as famílias e 

não circulam comunicação e informações, falta de união e de diálogo, falta de escuta entre os moradores, 

centralização do poço por uma família de uma das associações, uso de drogas lícitas e ilícitas, falta de transporte 

e emprego, falta de energia, falta de acesso ao crédito, falta posto de saúde e de escola, especialmente para 

adultos e idosos, na comunidade, êxodo de jovens para não sofrerem privações extremas, falta de moradia, 

PDRT não atende a todas as famílias, ausência do governo e insuficiência de renda. 
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Quadro 17. Principais problemas existentes na comunidade Angelim 1 sob a ótica dos chefes de família. 

 “desentendimentos, falta de amor, falta de união que vem causando todos os conflitos”; 

 “falta de água e de adubo”; 

 “falta de comunicação, falta de diálogo e as informações não circulam”; 

 “eu não me envolvo com isso e não sei”; 

 “eu acho que é isso: a falta de união, de diálogo, problema de convivência; não precisava de 

quatro associações no território!”; 

 “falta de união, cada um para si. Houve divisão das famílias, falta de amor, carinho, educação e 

hoje aí vive dividido quando devia viver um ajudando o outro; pouca convivência; não frequenta 

a casa um do outro”; 

 “a falta de água, de uma ponte para o acesso da comunidade sobre o rio Angelim”; 

 “falta de entendimento entre as pessoas, falta de escuta, falta de conhecimento, não há proveito 

dos talentos da comunidade; não dá oportunidade. Se não quiser agir, nada muda!”; 

 “centralização da água por uma família da associação e ocupação das terras da Fibria por famílias 

das associações; eu não aprovo isso”; 

 “falta de transporte e emprego”; 

 “o maior problema é o pessoal envolvido em droga, criança é o que mais tem. Eu já penso nos 

meus meninos”; 

 “falta de crédito, falta de apoio financeiro para desenvolver qualidade de vida. Como se vai 

plantar se não tem apoio? As pessoas estão caindo nas mãos de agiotas e perde terra”; 

 “seca brava e preciso de poço artesiano; fiquei três meses sem água na cisterna; falta um posto de 

saúde na comunidade; falta uma escola de ensino fundamental à noite, alfabetização também, se 

tivesse na comunidade, eu estudaria”; 

 “acho que falta de emprego; as pessoas que querem trabalhar têm que ir embora daqui para não 

entrar numa situação de fome. Aqui não tem emprego. Dificuldade por não ter fomação”; 

 “os próprios invasores das terras estão tendo muitos problemas pela falta de união”; 

 “não tenho energia e nem moradia. A associação deveria ajudar com cesta básica; ela não 

demonstrou interesse isso: tudo que vem para a associação não é repassado, fica na Diretoria que 

se beneficia. O PDRT é para todo mundo, mas a associação não repassa”; 

 “muitas pessoas têm mais dificuldades que outros e o governo não reconheceu isso no geral e têm 

muitas famílias com dificuldade de renda”; 

 “não aceitação que a área é quilombola e brigas internas por não aceitar quem chega de fora. Não 

são quilombolas e já chegam desrespeitando a comunidade e não dialogam”; 

 “carência em educação, saúde, questão fundiária, a questão da terra, ter conflitos no território é 

uma causa também; o mau uso da da água e a questão do uso do solo também todo degradado, 

muito veneno e colocação de fogo… muitas queimadas”. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Após o levantamento da percepção dos chefes de família da comunidade sobre os principais problemas, modos 

de resolução deles; possibilidades de melhorias da família e do significado do termo quilombola, buscou-se um 

levantamento da percepção dos chefes de família à respeito dos principais problemas da comunidade, as 

estratégias adotadas por ela para resolução dos seus problemas e recursos lá existentes. 

Quanto às estratégias adotadas pela comunidade para resolução destes problemas (Quadro 18), elas se 

direcionaram para solicitações de apoio do Ministério Público Federal, movimentos sociais quilombolas, 

reuniões com órgãos públicos, renda das casas de farinha, devem ser implementadas atividades de lazer para 

crianças, formação, parcerias. Entrentanto, muitos afirmaram que nada está sendo feito na comunidade. Os 

diálogos não estão funcionando e há ameaças entre famílias. 
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Quadro 18. Estratégias adotadas pela comunidade para resolução dos problemas ressaltados pelos chefes de 

família. 

 “os movimentos sociais entram para ajudar, buscando fazer parcerias externas, quando fica bem 

apertado busca o Ministério Público que tem tem ajudado a resolver conflitos da família e da 

comunidade”; 

 “falta conversar; gostaria que tivesse água encanada para todo mundo”; 

 “está difícil; quanto mais o tempo passa mais difícil fica. Não participamos da associação porque não 

somos avisados; 

 “têm que parar, eles não cuidam nem do terreno deles, fica pegando terra sem precisão e fica 

vendendo. Não concordo com isso. Acho errado isso que eles fazem. Não participamos da associação 

porque não concordamos com as atividades; coisas que eles fazem”; 

 “teve um diálogo entre os "cabeças" do conflito. Só que não deu certo. Agora está no Ministério 

Público”; 

 “pessoas que vêm de fora quer ajudar, mas o povo de dentro fica todo espalhado e não quer se unir, 

não quer participar de almoço comunitário. Jovens desinteressados. Eu acho muito triste. No tempo da 

minha mãe a gente vivia tudo junto, tempo de tradição (festas, forró...). Era muito gostoso 

antigamente. Mas, agora só desunião”; 

 “as associações são centralizadas por algumas famílias da comunidade”; 

 “eu acho que para resolver estes problemas é desenvolver atividades que atraem mais as crianças, por 

exemplo: futebol, ocupação da mente das crianças, dos jovens”; 

 “não está sendo feito nada. Tudo aqui se resolve na Barra. Falta um posto de saúde adequado em 

Itaúnas. Prefeito precisa ajudar”; 

 “Não tem sido feito nada. Quem tira uma renda aqui é quem tem farinheira; quem não tem terra 

precisa comprar de quem planta. É tudo muito inseguro”; 

 “procurando a lei, justiça para ver se ajuda a resolver”; 

 “conversei com a diretoria da associação, mas não resolve”; 

 “temos levado ao conhecimento das autoridades por causa de ‘probleminhas’ que surgem: conflitos 

que surgem por falta de diálogo: um fala de cá, outro fala de lá e não se encontram para resolver o 

problema. Falta união”; 

 “já houve diálogo. Mas existem pessoas que não aceitam nem conversar. Ameaçam. Terá uma reunião 

no Ministério Público no dia 10 de maio para resolver conflito familiar e sobre área a ser devolvida 

para a comunidade quilombola Angelim 1”; 

 “a gente vem solicitando aos órgãos competentes as questões de políticas públicas. A outra é a 

formação... Parceria mesmo. Mas temos dificuldade. Questão fundiária e água…”. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 

Quanto aos recursos existentes na comunidade (Quadro 19), destacaram-se o potencial dos quintais; o plantio da 

mandioca; as hortas familiares; a comercialização da farinha de mandioca, do beiju, da pamonha, etc.; a presença 

da Fibria com o PDRT; necessidade de implementação de horta comunitária; projetos; a riqueza da terra; as 

pessoas; o clima a fruticultura; a valorização das raízes quilombolas; aumento na produção das casas de farinha; 

necessidade de trabalho conjunto entre as quatro associações existentes na comunidade; artesanato; culinária; 

atrair turismo para a comunidade; recuperação de nascentes; adubo; precisa ouvir os mais velhos; melhorar a 

comunicação, escuta e circulação das informações na comunidade, união, ajuda mútua, povo trabalhando, 

precisa colocar tansporte público circular na comunidade, etc. Existe uma diversidade de recursos na 

comunidade embora alguém tenha dito que não há recursos na comunidade. 
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Quadro 19. Principais recursos existentes na comunidade Angelim 1 sob a ótica dos chefes de família. 

 “os quintais/ incentivar o plantio da mandioca, as hortas, a venda da farinha e dos produtos da horta. 

As pessoas mais jovens podem ajudar. Hoje vendemos mais goma (da mandioca) para produção do 

beiju. Estamos compando goma do Rio Grande do Sul”; 

 “o adubo e a horta comunitária para servir de alimentação da família”; 

 “precisa união, falar a mesma língua, falar claramente o que precisa, informar sobre os projetos que a 

associação consegue”; 

 “não sei te responder essa pergunta. É bom a firma (Fibria) estar sempre com a gente; tenho interesse 

em fazer horta familiar, só para a gente mesmo”; 

 “a terra é muito boa para o plantio e é uma riqueza muito grande que a gente tem”; 

 “se as pessoas tiverem compreensão... através da compreensão seguir os ensinamentos dos mais 

velhos. Conversar com os mais velhos. Pessoas tendo mais compreensão chega aquele ponto que fica 

todo mundo junto. Se une...”; 

 “projetos para recursos para a própria comunidade”; 

 “precisa se ouvir melhor uns aos outros e condições financeiras. Se não tiver entendimento e as 

condições a gente fica perdido, se houver entendimento as coisas vão para frente; tem que ir à luta”; 

 “plantio de hortaliças, fruticultura e lavouras”; 

 “era ter ônibus circular. É difícil ir até à Vila [Itaúnas] para ter transporte”; 

 “colocar um campinho (vereador podia colocar)”; 

 “a  terra com apoio financeiro – é só disso que precisa”; 

 “a riqueza é a terra para você plantar. Mas as pessoas que não têm crédito precisam de projeto. A terra 

é boa para produzir as coisas”; 

 “aumento da produção nas farinheiras e hortas e se for comunitária tem que ter união, e seria melhor”; 

 “farinheira como fonte de renda, outros projetos, a Fibria (PDRT); eu não participo porque faço 

‘bicos’ e não tenho tempo, capina e corte de madeira”; 

 “união… nessa comunidade não existe união; precisa de comunicação, precisa comunicar o que está 

acontecendo. A associação não comunica nada até hoje”; 

 “conseguir terra própria”; 

 “a própria terra, o clima, as pessoas e precisa parar com ‘picuinhas’. Não gosto de participar das 

reuniões porque não têm pautas. Era preciso reunir as quatro associações da comunidade Angelim 1 

para resolver os problemas e começar a trabalhar o conjunto. Aí tem melhoria da qualidade de vida de 

todo mundo. Seria uma opção/ alternativa de trabalho - os territórios quilombolas. Apoio do governo 

para melhoria da qualidade (energia, água, saúde) qualidade de vida no geral”; 

 “precisamos de equipamentos (trator, caminhão para a associação); o.cultivo é feito no enxadão e a 

terra muito dura”; 

 “precisamos ajudar os pobres da comunidade, todo mundo da comunidade”; 

 “tem muita coisa: a questão ambiental (recuperação de nascentes), a própria valorização do ser 

quilombola no resgate das suas raízes (o artesanato, a culinária, a casa de farinha), atrair turismo para 

conhecer o quilombola. Aproveitamento dos quintais, transformação das frutas em alimentos atrai 

pessoas em busca do produto natural para comercializar”. 

Fonte. Elaboração dos autores a partir dos dados extraídos do formulário 1. 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO 2: CARACTERIZAÇÃO DOS MORADORES 

Formulário Nº _____/ _______ 

Estimado(a) Senhor(a), 

Convidamos o(a) Senhor(a) para participar, voluntariamente, desta pesquisa intitulada “Educação de Jovens e 

Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado do 

Espírito Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Professor Doutor Alexandre 

Ottoni Teatini Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade 

Federal do Espírito Santo) e de Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao Programa 

“Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo – Campus São Mateus e doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 

Portugal). 

Estimado(a) Morador(a),  

Convidamos o(a) Senhor(a) para responder este formulário que tem por objetivo conhecer melhor a sua 

família, a comunidade e realizar um levantamento sobre o grau de interesse das pessoas da comunidade em 

participar de cursos de alfabetização e/ou educação de jovens, adultos e idosos ou de cursos de qualificação 

profissional, bem como conhecer as possibilidades de desenvolvimento desta comunidade; quais são os 

problemas e como a comunidade resolve as suas dificuldades. A justificativa, os objetivos, a metodologia 

bem como os seus direitos, os riscos e os benefícios potenciais deste estudo encontram-se detalhados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participantes da comunidade apresentado, 

assinado e entregue uma via ao Senhor(a) e/ou por seu responsável legal pelos pesquisadores responsáveis, 

antes da aplicação deste formulário. 
 

Informamos que o(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta 

pesquisa. O CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários 

desta pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no 

seguinte endereço: 

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

Caso queira, o(a Senhor(a) poderá entrar em contato, também, com a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP no link: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa 

“Fale fácil com a CONEP” (em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 
Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, principais problemas/ 

dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de alfabetização/ educação de jovens, adultos e 

idosos e/ou cursos de qualificação profissional! Estamos profundamente gratos pela sua contribuição! 

CARACTERIZAÇÃO DOS MORADORES 

Gênero:  [    ] Masculino                              [    ] Feminino 

Faixa etária:   [    ] 0 a 12 anos de idade    [    ] 13 a 17 anos de idade       [    ] 18 a 30 anos de idade       [    ] 

31 a 50 anos de idade       [    ] 51 a 70 anos        [    ] Acima de 70 anos de idade 

Naturalidade: 

Estado civil:  [    ] Solteiro(a)            [    ] Casado(a)             [    ] Divorciado(a)              [    ] Viuvo(a)               

[    ] Outro 

Documentos que possui:  [   ] Certidão de nascimento     [    ] Cartão de vacinas        [    ] Carteira de 

identidade    [   ] CPF 

 [  ] Carteira de trabalho    [   ] Outros. Qual(is)? 

___________________________________________________________ 

Pode me informar qual é a sua cor? 

Tem religião?     [    ] Sim       [    ] Não.   Se respondeu sim, qual é a sua religião? 

Participa de alguma atividade de lazer?  [    ] Sim        [   ] Não.   Se respondeu sim, qual(is)? 

___________________________ 

Escolaridade:  [   ] Nunca frequentou escola e não sabe ler e escrever             [   ] Nunca frequentou escola e 

sabe ler e escrever       [   ] Educação infantil     [   ] Educação de jovens e adultos (Ensino Fundamental)      [   

] Educação de jovens e adultos (Ensino Médio)       [   ] Ensino Fundamental incompleto           [   ] Ensino 

Fundamental completo              [   ] Ensino Médio incompleto 

[   ] Ensino Médio completo        [   ] Ensino Superior incompleto           [   ] Ensino Superior completo          [   

] Não se aplica 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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Estuda atualmente?  [   ] Sim. Qual curso frequenta? _______________________________       [   ] Não       

[   ] Não se aplica 

Acesso à Educação Formal:    [   ] Escola na comunidade             [   ] Escola fora da comunidade com 

transporte público 

[   ] Escola fora da comunidade sem transporte público    [   ] Não estuda     [   ] Não se aplica 

Tem interesse em participar em cursos de alfabetização e/ou educação de jovens, adultos e idosos na 

comunidade? 

[   ] Sim        [   ] Não          [   ] Não se aplica 

Tem interesse em participar de qualificação profissional?  [   ] Sim. Qual(is)? 

______________________________________ 

[   ] Não         [   ] Não se aplica 

Caso tenha interesse em participar de cursos de alfabrização, educação de jovens e adultos e/ou 

formação profissional, informe-nos qual é a sua disponibilidade 

[    ] Segunda feira      [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Terça feira           [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Quarta feira         [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Quinta feira         [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Sexta feira           [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Sábado                [    ] Manhã         [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

[    ] Domingo             [    ] Manhã        [    ] Tarde        [    ] Noite         Nº de horas disponíveis: 

_______________ 

Formação Profissional: [   ] Tenho formação profissional no curso 

__________________________________________________ 

[   ] Não tenho formação profissional                                                     [   ] Não se aplica 

Profissão:  

Possui Carteira de Trabalho assinada?              [   ]  Sim               [   ] Não                             [   ] Não se 

aplica 

Carga horária de trabalho 

[   ] 20 horas semanais      [   ] 30 horas semanais        [   ] 40 horas semanais      [   ] Acima de 40 horas 

semanais 

Empresa em que trabalha: 

Recebe algum benefício do Governo?        [   ] Sim. Qual (is)? 

______________________________________ 

[   ] Não 

Participa de atividades comunitárias? [   ] Sim. De quais atividades você participa? 

_______________________ 

[   ] Não participo       [   ] Não se aplica 

Em sua opinião, o que é ser Quilombola? 

 

Em sua opinião, quais são os principais problemas/ dificuldades da comunidade? 

 

Pode nos dizer como a comunidade tem trabalhado para resolver esses problemas e/ou dificuldades? 

 

Em sua opinião, que recursos existem nesta comunidade que podem ajudar na melhoria da vida de seus 

moradores? 

 

Assinatura da Pesquisadora: 

Data: ____/ ____   / _____ 
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APÊNDICE D: TRANSCRIÇÃO DOS DADOS DO CENSO REALIZADO COM 

MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1, ENTRE ABRIL E 

AGOSTO DE 2017 

A caracterização dos moradores da comunidade quilombola Angelim 1 se deu por meio de aplicação do 

formulário 2 a 101 pessoas da comunidade, entre abril e agosto de 2017, e se referiram a 22 categorias, a saber: 

gênero, faixa etária, naturalidade, estado civil, posse de documentos, cor/etnia, religião, participação em 

atividades de lazer, escolaridade, se estuda atualmente, acesso à educação formal, nível de interesse em cursos de 

alfabetização e educação de jovens, adultos e idosos e formação profissional, disponibilidade semanal para 

frequência aos cursos, formação profissional, profissão, carga horária de trabalho semanal, local de trabalho, 

acesso a programas de governo e participação comunitária. Além destas categorias foram incluídas quatro 

questões abertas no formulário visando conhecer a percepção dos moradores sobre o significado do termo 

quilombola, levantamento dos principais problemas da comunidade, modos de resolução desses problemas e 

recursos existentes na comunidade. As quatro questões foram assim formuladas: (i) Em sua opinião o que 

significa ser quilombola?; (ii) Em sua opinião quais são os principais problemas/ dificuldades da comunidade?; 

(iii) Pode nos dizer como a comunidade tem trabalhado para resolver esses problemas e/ou dificuldades?; e (iv) 

Em sua opinião, que recursos existem nesta comunidade que podem ajudar na melhoria da vida de seus 

moradores? 

Na categoria gênero os dados obtidos revelaram que 50 pessoas são do gênero feminino e 51 pessoas do gênero 

masculino. Quanto à faixa etária, a Angelim 1 é constituída por uma população extremamente jovem, conforme 

se observa na Figura 55. São 38 crianças de 0 a 12 anos; 15 adolescentes de 13 a 17 anos; 20 pessoas são jovens 

entre 18 e 30 anos de idade, 21 pessoas estão na faixa etária entre 31 a 50 anos, cinco pessoas têm idade entre 51 

a 70 anos e duas pessoas têm acima de 70 anos de idade. 

 

 

Figura 55. Faixa etária dos moradores da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 

Quanto à categoria naturalidade, os dados apontaram que a maioria das pessoas são da própria comunidade 

Angelim 1, ou seja, são naturais de Conceição da Barra (65 pessoas) seguida do município de São Mateus (18 

pessoas). As outras 18 pessoas vieram de diversas localidades do Estado do Espírito Santo, tais como: 

municípios de Pedro Canário (quatro pessoas), Linhares (uma pessoa), Jaguaré (uma pessoa), Vitória (uma 

pessoa); de outros Estados como Bahia (seis pessoas), Rio de Janeiro (uma pessoa), Minas Gerais (três pessoas) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 a 12 anos

13 a 17 anos

entre 18 e 30 anos

entre 31 e 50 anos

entre 51 e 70 anos

acima de 70 anos



222 

 

e uma pessoa não soube responder. A maioria das pessoas da comunidade é solteira (72 pessoas), nove pessoas 

vivem em união estável, oito são casadas, uma divorciada e outra pessoa é viúva. 

Quanto à documentação individual dos moradores (Figura 56), os dados obtidos foram: 91 pessoas possuem 

certidão de nascimento, 89 possuem cartão de vacinas, 48 têm carteira de identidade, 63 pessoas possuem CPF, 

40 pessoas possuem carteira de trabalho, seis pessoas têm certidão de casamento, 28 possuem título de eleitor, 

sete homens informaram ter certificado de reservista, cinco possuem carteira de habilitação e duas pessoas 

disseram ter cartão do SUS. 

 

Figura 56. Documentação pessoal dos moradores da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 

Na quesito cor/etnia (Figura 57) se destacaram as pessoas pardas (53 pessoas), seguidas das negras (22 pessoas), 

as morenas (10 pessoas) e brancas (10 pessoas), a etnia/cor preta foi informada por três pessoas, negra ou 

morena (uma pessoa), escura (uma pessoa) morena clara (uma pessoa). 

 

Figura 57. Cor/etnia dos moradores da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 

Quanto à religião, os moradores em sua maioria dos moradores disseram ser católicos (58 pessoas) seguido dos 

evangélicos (30 pessoas); nove pessoas não têm religião; uma pessoa disse ser cristã; outra informou que a sua 

religião é a umbanda e; uma pessoa disse ter religião, mas não a informou e outra não informou sobre religião. 
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Sobre a participação em atividades de lazer, 71 pessoas informaram não participar de quaisquer atividades de 

lazer. As atividades de lazer informadas pelas 30 pessoas que disseram participar de alguma atividade foram: 

pescaria, jazz, futebol, balé, educação física na escola, dança, catequese, escola, educação física/recreio e 

brincadeiras na escola. 

Os dados sobre escolaridade demonstraram que a maioria dos quilombolas da comunidade Angelim 1 possuem o 

ensino fundamental incompleto (48 pessoas), duas pessoas têm o ensino fundamental completo, oito crianças 

frequentam a educação infantil, nove possuem ensino médio incompleto, 14 pesssoas têm o ensino médio 

completo, enquanto duas pessoas têm o ensino superior incompleto e uma com ensino superior completo, seis 

pessoas informaram que nunca frequentaram escola e não sabem ler nem escrever, duas pessoas disseram ter 

cursado a EJA ensino fundamental e duas a EJA ensino médio; para sete pessoas esta categoria não se aplicou 

(Figura 58). 

 

 

Figura 58. Escolaridade dos moradores da comunidade quilombola Angelim 1. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 

Atualmente, 52 pessoas da comunidade estão estudanto regularmente, 42 não estudam e para sete pessoas esta 

categoria não se aplica. Quanto à categoria referente à forma de acesso à educação formal 48 pessoas estudam 

em escola fora da comunidade com transporte público e quatro estudam fora da comunidade sem transporte 

público. Na categoria sobre o interesse em frequentar cursos de alfabetização para adultos e idosos e/ou 

educação de jovens e adultos 16 pessoas demonstraram interesse em participar e 22 pessoas disseram não ter 

interesse nestes cursos, quatro pessoas não se manifestaram, e para 59 esta categoria não se aplica. 

Sobre interesse em cursos de qualificação profissional 48 moradores manifestaram interesse em cursos de 

qualificação profissional (doces e geleias, artesanato, produção rural, petroquímica – petróleo e gás, técnico 

agrícola, farmácia, administração, licenciatura em educação no campo, cuidado com animais, gestão 

administrativa, auxiliar administrativo, empreendedorismo, contabilidade, corte e costura, engenharia química, 

técnico em mecânica, direito, tricô, apicultura, chefe de cozinha, agrônomo, veterinária, computação, culinária, 

informática, análise de sistemas e controle de qualidade, futebol, policial, agricultura, eletrônica, pintor 

industrial, pedreiro, engenharia florestal, cozinheira); 15 pessoas afirmaram não ter interesse em cursos de 

qualificação profissional. 
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Questionados sobre a disponibilidade semanal para frequentar às aulas, 15 pessoas afirmaram que só podem 

frequentar no turno vespertino por um máximo de três horas, 14 disseram ter disponibilidade no turno noturno e 

10 pessoas no turno matutino, 22 pessoas disseram ter disponibilidade de segunda à quinta feira por um período 

de, máximo, três horas e 15 pessoas disseram ter disponibilidade aos sábados e domingos por um período de 

quatro horas. 

Poucas pessoas na comunidade Angelim 1 possuem formação profissional, pois 38 quilombolas afirmaram não 

ter formação profissional e 14 disseram ter formação profissional. As formações mencionadas foram: pedagoga, 

pesca, técnico em logística, operador de bomba, técnico agrícola, técnico em agropecuária, informática, 

camareira, confeitaria, pães e biscoitos e produção de maracujá. 

O vínculo formal de trabalho foi medido pelo trabalho assalariado registrado em carteira de trabalho. Assim, 

quatro moradores da comunidade informaram ter carteira de trabalho assinada, enquanto 47 moradores não 

possuem quaisquer vínculos empregatícios, vivem do trabalho informal, seja no trabalho de diarista na 

agricultura e/ou comercialização da pequena produção que conseguem obter na agricultura. 

A categoria sobre a carga horária de trabalho semanal foi medida pelos indicadores: carga horária semanal 

trabalhada de até 30 horas, carga horária semanal trabalhada acima de 30 horas até 40 horas e carga horária 

semanal trabalhada acima de 40 horas. Os resultados obtidos foram: nove moradores informaram trabalhar 

semanalmente por até 30 horas, 16 pessoas afirmaram trabalhar por 40 horas semanais e 21 pessoas disseram que 

a carga horária de trabalho semanal ultrapassa as 40 horas, chegando a trabalhar, às vezes, por até 60 horas. Os 

locais de trabalho informados foram: 14 moradores disseram que trabalhar na terra (cultivando diversas 

culturas), 10 pessoas disseram trabalhar na própria casa e às vezes na terra ajudando em algum cultivo, quatro 

pessoas informaram que o seu local de trabalho são empresas ou órgãos públicos. 

Sobre o acesso aos benefícios e/ou programas de governo, 44 moradores afirmaram não receber quaisquer 

benefícios e não estão inseridos em programas governamentais, 20 pessoas informaram que são beneficiárias de 

programas governamentais, quais sejam: Programa Bolsa Família (17 pessoas), uma pessoa está inserida no 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)46, outra pessoa recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC)47 

e outra pessoa recebe aposentadoria. 

A participação comunitária na comunidade Angelim 1 é um desafio, pois 58 pessoas disseram não participar de 

atividades realizadas na comunidade e sete pessoas afirmaram participar das atividades comunitárias, tais como: 

cursos realizados na comunidade, reuniões da associação e reuniões com o comitê gestor do PDRT da Fibria.  

Sobre o significado de ser quilombola, uma grande maioria dos moradores associaram-no ao ser negro, ter 

ancestralidade com o povo africano escravizado nos primeiros três séculos da história de formação do povo 

brasileiro. Outros fizeram uma relação com a cultura, a culinária, ao trabalho com a terra, às lutas. Alguns o 

entendem como processo de resistência e luta contra as exclusões históricas a que continuam a ser submetidos, 

tais como: preconceito, racismo, restrições de acesso à participação social, econômica, cultural e produtiva, às 

oportunidades sociais, facilidades econômicas (acesso ao crédito), etc. Uma luta por reconhecimento e direitos. 

Para alguns é um termo que vem carregado de emoção e esperança de uma vida melhor, tendo forte ligação com 

o território. No entanto, alguns moradores não sabem dizer o que significa a palavra quilombola. Considerando a 

                                                 

46 O FIES no âmbito do governo federal que financia estudantes a cursarem a educação superior em universidades privadas. É regulamentado 

pela Lei nº 10.260/2001. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10260.htm>. Acesso em janeiro de 2018. 
47 O BPC é um programa da Assistência Social do governo federal que garante um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos com 

65 anos ou mais em situação de pobreza e/ou vulnerabilidade. Disponível em <https://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencial-ao-

idoso-e-a-pessoa-com-deficiencia-bpc>. Acesso em janeiro de 2018. 
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riqueza das respostas dos moradores da comunidade optou-se por apresentar no Quadro 20, de forma 

condensada, a variedade de percepções sobre o significado do termo quilombola na comunidade. 

Quadro 20. Significado de ser quilombola para os moradores da comunidade quilombola Angelim 1. 

 “É morar no território e lutar pelos direitos. Ser quilombola para mim não basta só nascer quilombola, mas tornar-

se quilombola, lutar por seus direitos, buscando melhorias para sua comunidade. Eu sinto orgulho de ser uma raça 

dessa daqui...”; 

 “Faço farinha, planto, faço o que for possível para minha mãe ser feliz. Hoje tem muito benefício por ser 

quilombola, está mais fácil conseguir as coisas” 
 “Pelo pouco que conheço os quilombolas fizeram parte de uma luta pelos direitos, nossa religião, nossa cultura. 

Consideramos as origens dos antigos como nossas agora. Ser negro, ser descendente de negro”; 

 “Me considero quilombola porque estou aqui, não sei explicar, criei nove filhos sendo vaqueiro; tinha pouca 

escola naquela época”; 
 “Ser quilombola é assumir sua etnia, a descendência de seus pais, avós e bisavós, e saber valorizar a sua raça que 

tanto batalha para ser liberto. É ser forte, batalhador e persistente”; 

 “A gente se considera quilombola porque a gente é criada e nascida aqui (mistura com indígena);  

 “É respeitar os seus direitos, costumes e tradições e levar seus costumes adiante para a próxima geração, além de 
lutar por mais direitos ainda não conquistados, por exemplo a terra e é sempre valorizar a cultura negra, os 

princípios da religião, da cultura negra (música, dança), agricultura, lutar pelos direitos (terra, saúde, educação), 

passar conhecimentos adiante para as próximas gerações”; é  também praticar culturas e costumes e origens de 

quilombo e estar em área remanescente de quilombos. É ter os direitos respeitados. É ser visto por outras pessoas 
com dignidade e respeito em ser quilombola. É fazer parte de uma das culturas brasileiras, de um povo que leva 

adiante sua tradição e luta por mais conquistas. Os quilombolas são parte importante da cultura brasileira e por 

vezes desconhecidos de muitas pessoas. É também levar os costumes e as tradições adiante para as próximas 

gerações, além de lutar por mais direitos ainda não conquistados”; 
 “É cuidar da natureza, plantar para comer, é ser unido com todo mundo. Ser quilombola primeiramente é se aceitar 

e reconhecer que você é e lutar pelos seus direitos e defendê-los, manter a cultura, o carisma, o nosso jeito de ser, 

e ser perseverante nas nossas ideias e nos unir e estarmos juntos na comunidade”; 

 “Pegar terra para trabalhar, mexer com agricultura, ficarmos livres; tirar o sustento da terra”; 
 “Mexer com a terra, participar da comunidade. É ser uma pessoa negra que gosta da sua raça. Participar das 

atividades na comunidade e ter conhecimento da comunidade. É tradição. Independente da raça/cor. Tem gente 

que não quer ser negra”; 

 “Significa ser uma pessoa batalhadora que luta pela sobrevivência; que corre atrás para conseguir coisas. Pessoa 
que mora na roça, que participa de coisas, cultura coisas, colheita”; 

 “São pessoas que dependem de ajuda e é ter união, ter ajuda quando precisar (da associação ou de fora – das 

pessoas que vêm de fora)”; 

 “É assim, antigamente eram pessoas muito sofridas. Hoje há mais respeito das pessoas brancas, mas tem gente que 
não respeita, muito preconceito”; 

 “É praticar coisas na comunidade, tipo: roçar, ajudar a comunidade. Praticar atividades que possam ajudar na 

melhoria; cuidar do rio, desse ambiente. Plantar, trabalhar, brincar” 

 “Existe racismo. Negro que foi escravizado e queria ser livre”; 
 “Não me reconheço como quilombola ainda”; 
 “Não sei. Acho que é morar em terras que você mesmo não é o dono”; 
 “Não me considero quilombola, sou um trabalhador rural e não sei o que é quilombola”; 
 “Quilombolas são pessoas que invadem terra para fazer plantios, para se sustentar e praticar suas culturas, como 

por exemplo a capoeira é muito comum na cultura quilombola”. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 

Este estudo buscou também conhecer as percepções dos moradores sobre a comunidade, o que consideraram 

como problemas e/ou dificuldades, os modos de resolução dos problemas adotados pela comunidade bem como 

os recursos potenciais existentes na comunidade. Para tanto foram propostas três questões aos moradores no 

intuito de obtenção de dados primários, a saber: (i) Em sua opinião, quais são os principais problemas/ 

dificuldades da comunidade?; (ii) Pode nos dizer como a comunidade tem trabalhado para resolver esses 

problemas e/ou dificuldades?; e (iii) Em sua opinião que recursos existem na comunidade que podem ajudar na 

melhoria da vida de seus moradores? 

Assim, os principais problemas e/ou dificuldades apontadas, os modos de resolução desses problemas e/ou 

dificuldades bem como os recursos existentes na comunidade apontados pelos moradores se encontram no 
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Quadro 21, destacando principais mazelas vividas pelos moradores no cotidiano da vida comunitária, 

estampando restrições e esperanças,tais como: necessidade de titulação do território, necessidade de melhoria no 

relacionamento entre os gestores das quatro associações existentes na comunidade, assistência técnica rural, 

formação profissional, entre outras dificuldades. Os modos de resolução dos problemas adotados pela 

comunidade foram reuniões entre os associados, busca de apoio na Prefeitura de Conceição da Barra, no PDRT 

da Fibria com a horticultura familiar, ocupação de terras no território do Angelim, etc. Quanto aos recursos 

existentes na comunidade, os moradores listaram as associações, restaurante quilombola, quintais, frutíferas, 

casas de farinha, PDRT da Fibria, recuperação das nascentes e do rio Angelim, turismo rural, a regularização 

fundiária, etc. 

Quadro 21.Principais problemas, modos de resolução dos problemas e recursos existentes na comunidade 

quilombola Angelim 1 na visão de seus  moradores. 

Principais problemas e/ou dificuldades da comunidade Modos de resolução 

adotados 

Recursos existentes 

Falta acesso às políticas públicas (saúde, educação, 

saneamento, moradia, etc.); 
Escassez de água, rio Angelim está seco, plantio de 

eucalipto nas nascentes; 

Falta transporte, energia elétrica e infraestrutura das 

estradas, ausência do governo; 
Regularização e titulação do território Angelim; 

Desemprego, falta de lazer; 

Falta cursos de formação profissional; 

Falta acesso ao crédito; 
Falta implementos e insumos agrícolas; 

Renda insuficiente e insegurança alimentar; 

Ausência de projetos estruturantes na comunidade; 

Conflitos entre as quatro associações de agricultores 
existentes dividindo as famílias, falta de pautas em 

reuniões, falhas na socialização das informações, ameaças 

à vida entre alguns associados; 

Baixa participação comunitária; 

Restaurante quilombola paralisado; 

Utilização de queimadas por alguns agricultores 

degradando o solo; 

Uso de de agrotóxicos que poluem o solo e a água tanto 
por empresas como por agricultores. 

Reuniões entre os 

membros das 
associações; 

Diálogos com 

órgãos públicos e 

iniciativa privada; 
Parcerias; 

Horticultura 

familiar (PDRT); 

Ocupação de terras. 

Associações; 

Restaurante quilombola; 
Quintais, frutíferas; 

Casas de farinha; 

PDRT da Fibria; 

Recuperação do rio Angelim; 
Recuperação de nascentes; 

Turismo rural; 

Cultivo da mandioca e 

comercialização dos seus derivados 
(farinha, beiju, goma, pamonha, 

etc.); 

Construir poço artesiano 

comunitário; 
Implementar uma horta comunitária; 

Colheita da pimenta aroeira para 

geração de renda, buscar acesso ao 

crédito; 

Buscar agilização da regularização 

fundiária do território; 

A terra, as plantações, o clima e as 

pessoas são os maiores recuros 
existentes na comunidade. 

Fonte. Elaboração dos autores com dados extraídos do formulário 2. 
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APÊNDICE E: QUESTIONÁRIO 

Estimado(a) Senhor(a), 

Convidamos o(a) Senhor(a) para participar, voluntariamente, desta pesquisa intitulada “Educação de Jovens e 

Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado do Espírito 

Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini 

Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito 

Santo) e de Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao Programa “Educação de Jovens e Adultos 

e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e 

doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal). 

Solicitamos, caso concorde em ser participante voluntário desta pesquisa, nos fornecer informações 

sobre a comunidade quilombola ___________________ por meio do preenchimento deste questionário, 

que tem por objetivo principal conhecer melhor a vida nesta comunidade e compreender como os 

processos educativos destinados a jovens e adultos podem contribuir para o desenvolvimento desta 

comunidade quilombola e bem estar dos seus moradores. A justificativa, os objetivos, a metodologia bem 

como os seus direitos, os riscos e os benefícios potenciais deste estudo encontram-se detalhados no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Agentes Externos à comunidade participante desta 

pesquisa, apresentado, assinado e entregue uma via ao Senhor(a) pelos pesquisadores responsáveis, junto 

com uma via deste questionário. O pesquisador agendará o retorno com o participante para recolher o 

questionário preenchido. 

 

Informamos que o(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta 

pesquisa. O CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta 

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no seguinte 

endereço: 

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 
Caso queira, o(a Senhor(a) poderá entrar em contato, também, com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

– CONEP no link: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil 

com a CONEP” (em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 
Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, principais problemas/ 

dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de alfabetização/ educação de jovens, adultos e 

idosos e/ou cursos de qualificação profissional!  

Estamos profundamente gratos pela sua contribuição! 

QUESTIONÁRIO 

1 - Nome da Instituição/ Órgão em que trabalha: 

2 - Cargo/ Função: 

3 - Tempo de atuação nesta comunidade quilombola (marque apenas uma resposta) 

[   ] Há menos de 1 ano               [   ] Entre 1 e 2 anos                  [   ] 3 anos ou mais 

4 – Em sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas 

rurais do Norte do Estado Espírito Santo, Brasil? 

 

 

5 – Pode nos informar quais são os recursos naturais, econômicos e sociais (concretos ou potenciais) 

existentes nas comunidades quilombolas rurais do Norte do Estado Espírito Santo, Brasil? 

5. 1 – Recursos Naturais: 

 

5.2 – Recursos Econômicos: 

 

5.3 – Recursos sociais: 

 

 

 

6 – Qual (is) é (são) a(s) área(s) de atuação da Instituição/ Órgão em que trabalha em comunidades 

quilombolas rurais? (Relacione as áreas: Saúde, Educação, Desenvolvimento, Assessoria Técnica etc.). 

 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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7 – Relacione as principais atividades desenvolvidas (pela Instituição/Órgão) em que trabalha nesta 

comunidade quilombola? (Relacione as principais atividades desenvolvidas nesta comunidade) 

 

 

8 – Qual é o grau de participação dos quilombolas em atividades coletivas desenvolvidas na comunidade? 

(Assinale apenas uma opção) 

[   ] Todos participam ativamente de atividades coletivas desenvolvidas na comunidade 

[   ] A maioria participa ativamente de atividades coletivas desenvolvidas na comunidade 

[   ] Poucos participam ativamente de atividades coletivas desenvolvidas na comunidade 

[   ] Não há participação ativa em atividades coletivas desenvolvidas na comunidade 

9 – Quais são as principais dificuldades encontradas pelo(a) Senhor(a) para o desenvolvimento de 

atividades junto com esta comunidade quilombola? (Relacione as principais dificuldades) 

 

10 – Em sua opinião, como reduzir as dificuldades encontradas? 

 

11 – Quais atividades desenvolvidas pelo(a) Senhor(a) nesta comunidade quilombola, alcançou sucesso? 

Pode nos relatar? 

 

12 – Em sua opinião, a educação de jovens, adultos e idosos pode contribuir para um maior engajamento 

e participação comunitária nesta comunidade quilombola? (Assinale apenas uma alternativa) 

[   ] Concordo plenamente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

13 – O desenvolvimento nesta comunidade quilombola e o bem estar dos seus moradores podem ser 

ampliados por atividades de educação de jovens, adultos e idosos? (Assinale apenas uma alternativa) 

[   ] Concordo plenamente 

[   ] Concordo parcialmente 

[   ] Discordo parcialmente 

[   ] Discordo totalmente 

14 – Em sua opinião, há possibilidade de integração/articulação entre as atividades desenvolvidas pela 

equipe da Instituição/ Órgão em que trabalha com cursos de educação de jovens, adultos e idosos nesta 

comunidade quilombola? Caso haja essa possibilidade, como poderá ser realizada? 

 

15 – Em sua opinião de que maneira as atividades desenvolvidas pela equipe da Instituição/ Órgão em 

que trabalha podem ser potencializadas por atividades de educação de jovens, adultos e idosos nesta 

comunidade quilombola? 

 

16 – Poderia nos dizer qual seria o impacto no trabalho que desenvolve com esta comunidade quilombola 

se pudesse ser articulado com atividades de educação de jovens, adultos e idosos? 

 

Agradecemos a sua valiosa contribuição! 

Data: ____/ ____/  _____ 
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APÊNDICE F: TRANSCRIÇÃO DOS DADOS DA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

COM PARCEIROS EXTERNOS DA COMUNIDADE ANGELIM 1 

Objetivos: 

 Mapear os agentes externos com atuação na comunidade quilombola Angelim 1. 

 Mapear as atividades desenvolvidas pelos agentes externos na Angelim 1. 

 Mapear as dificuldades/ desafios e potencialidades das potencialidades da Angelim 1, sob o ponto de 

vista dos agentes externos. 

 Fazer levantamento sobre a visão dos agentes externos sobre processos educativos para jovens, adultos 

e idosos articulados com atividades de desenvolvimento local na Angelim 1. 

 

Período da coleta de dados: maio a julho/ 2017 (02/05 a 10/07/2017). 

Forma de aplicação do instrumento: contato por telefone e visitas aos participantes. 

 

Observações gerais: 

Nº DE QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS: 13 questionários, totalizando 13 participantes. Entretanto foram 

considerados somente 10 participantes. Isso se justifica porque três dos participantes desenvolvem atividades em 

outras comunidades quilombolas que não estão participando desse estudo (Angelim 2, Linharinho e São Jorge), 

totalizando Dez participantes. 

 

Nº DE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES: sete instituições, a saber: Fibria (2 participantes); Equilíbrio 

Proteção Ambiental (1 participante); Petrobras (1 participante), IEMA/PEI (2 participantes); Secretaria de Meio 

Ambiente de Conceição da Barra (1 participante); Secretaria de Saúde de Conceição da Barra (1 participante) e 

Ifes Campus São Mateus (2 participantes). Foram 7 instituições, sendo: (i) duas da iniciativa privada; (ii) uma 

instituição estatal de economia mista (maior acionista é o governo brasileiro); (iii) um órgão público estadual 

ligado às questões ambientais; (iv) dois órgãos públicos municipais, um vinculado ao meio ambiente e outro à 

área da saúde e (v) uma instituição federal ligada à área da educação profissional. Resumindo, foram: 2 

instituições da iniciativa privada; uma instituição estatal de economia mista; dois órgãos públicos municipais; 

um órgão público estadual e uma instituição federal. Houveram participantes representando as três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), iniciativa privada e estatal de economia mista. Não houve participante 

da sociedade civil organizada. 

 

CARGO/ FUNÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

Consultor interno de sustentabilidade (cargo de gestão médio na empresa). 

Consultor/ coordenador técnico do PDRT (consultor externo). 

Técnico do PDRT (Técnico Agrícola – atende à comunidade quilombola Angelim 1). 

Agente de Desenvolvimento Ambiental (Biólogo). 

Agente de Desenvolvimento Ambiental (Biólogo). 

Técnica em Meio Ambiente. 

Agente Comunitária de Saúde(Ensino Médio). 



230 

 

Técnica Administração e Controle (Administradora) 

Professora da Educação Básica e do Ensino Técnico e Tecnológico (Coordenação de Extensão). 

Professor da Educação Básica e do Ensino Técnico e Tecnológico (Diretor de Pesquisa, Pós Graduação e 

Extensão). 

 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 

 GÊNERO: 6 pessoas do sexo masculino e 4 do gênero feminino. 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE: 1 participante atua há menos de 1 ano; 1 participante 

atua entre 1 e 2 anos e 8 participantes atuam há 3 anos ou mais. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO: 

Quadro 22. Áreas de atuação dos parceiros externos na comunidade quilombola Angelim 1. 

Iniciativa privada Poder público Empresa estatal de 

economia mista 

Geração de renda e 

organização social. 

Assessoria técnica; 

desenvolvimento rural 

Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O Angelim 1 está 

na Zona de Amortecimento (ZA) do Parque Estadual de Itaúnas. 

Trabalhamos também o monitoramento e fiscalização desta Z.A. 

Ambiental (socio ambiental). Fazemos o possível para ajudar a 

toda a comunidade, mas nem sempre temos recursos para atender 

o paciente. Educação, assessoria técnica. Educação não formal e 

desenvolvimento. 

Socio ambiental 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados por meio de aplicação de formulários aos agentes externos 

atuantes na comunidade quilombola Angelim 1, entre maio e julho de 2017. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES EXTERNOS 

 Programa de Desenvolvimento Rural Territorial (Fibria): horticultura a 7 famílias (disponibilização de 

mudas, caixa dágua, sombrite e assistência técnica). Apoio ao fortalecimento da associação por meio de 

ações voltadas à produção comercialização e gestão. Transição agroecológica dos sistemas de produção 

(agricultura sintrópica, orgânica). Geração de renda. 

 Fiscalização e monitoramento contra crimes ambientais. Capacitação e apoio a projetos diversos. 

Implementação de mini biblioteca na comunidade. Educação ambiental. 

 Abastecimento de água potável pela Defesa Civil. 

 Aferição de pressão; exames de rotina e glicemia de jejum. 

 Processos educativos não formais construídos junto com a comunidade por meio de abrodagem da 

pesquisa-ação. 

 Máquinas e equipamentos para potencialização de uma das casas de farinha da comunidade. 

 Veículo para transporte e comercialização da produção. 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1, SOB A 

ÓTICA DOS PARTICIPANTES 

(1) Sentimento de autopiedade; (2) perda do conhecimento e habilidades de lidar/ trabalhar/ produzir 

no lugar de moradia; (3) perda da capacidade de inovação/ criatividade; (4) assistencialismo/ 

dependência. 
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(2) Segurança alimentar, acesso a serviços públicos como saúde, educação, habitação, ainda é precário; 

crise hídrica (acesso à água de qualidade); pouco esforço para expansão urbana; escolaridade 

baixíssima. Pouco ou nenhum processo de inclusão produtiva. 

(3) Organização entre eles. 

(4) Falta de organização social através de associações/ cooperativas; conflitos locais; falta de políticas 

públicas voltadas para o seu desenvolvimento socioeconômico. 

(5) Falta de estrutura de serviços básicos como coleta de lixo; água tratada e transporte. 

(6) Impactos da implantação dos grandes projetos industriais (empresas de silvicultura/ monoculturas; 

barragens; degradação ambiental; mudanças climáticas; conflitos sociais e econômicos. 

(7) Falta de união. 

(8) Falta de regulamentação das terras que ocupam. Pouca integração/ união entre os membros das 

comunidades. 

(9) Ostracismo, falta de expectativas; subserviência; preguiça; leniência. 

(10) Brigas internas, falta de iniciativa, alienação às informações trazidas por agentes externos. Excesso 

de dependência dos programas sociais do governo. 

 

RECURSOS (CONCRETOS OU POTENCIAIS) EXISTENTES NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

ANGELIM 1, SOB A ÓTICA DOS PARTICIPANTES 

Recursos Naturais: terra fértil; sementes, mudas e animais crioulos (não engenheirados e/ou transgênicos); sol; 

água (apesar da escassez no território); matas (apesar do predomínio do eucalipto no território)/ algumas 

nascentes, recursos não madeireiros (cipós, óleos etc.)/ poucos córregos em situação crítica; algumas áreas 

florestais preservadas/ fauna e flora/ vegetação nativa utilizada na produção de remédios e alimentos/ mata 

atlântica e seus ecossistemas associados, biodiversidade/ fartura de terra para cultivo/ disponibilidade de mudas 

de árvores frutíferas; pimenta e mandioca. 

 

Recursos Econômicos: mercados institucionais, mercados tradicionais, formais e informais; acesso a crédito e 

redes de certificação participativa; PDRT/ potencial agrícola e agroflorestal; população jovem com escolaridade 

maior que os pais; potencial agrícola; potencial para turismo cultural/ apoio de projetos locais via empresas que 

atuam na região e editais públicos eventualmente acessados pela comunidade; recursos oriundos da produção de 

alimentos/ produção de derivados de mandioca: farinha, beiju, pamonha/ agricultura (farinha, criação de animais, 

pesca); carvoaria; fomento florestal; associação quilombola no "facho"; poços de petróleo da Petrobras; 

comércio (bares)/ cultivo de mandioca, verduras em geral. 

 

Recursos Sociais: movimento quilombola; políticas públicas; PDRT/ associações recém-organizadas; lideranças 

jovens emergindo; articulações institucionais importantes começando – CONAB, Prefeitura, INCAPER, Fibria, 

Ifes/ PAA, feira/ cultura local; o saber tradicional, a história e o local como atrativos turísticos/ grupos culturais, 

associações/ práticas curativas, artesanais, tradições (histórias orais), religiosidade e festas, associações, cultura/ 

projetos/ cultura tradicional quilombola. 
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GRAU DE PARTICIPAÇÃO DOS QUILOMBOLAS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

COMUNIDADE ANGELIM 1 

 Para dois participantes: a maioria participa ativamente de atividades coletivas desenvolvidas na 

comunidade; 

 Para oito participantes: poucos participam ativamente de atividades coletivas desenvolvidas na 

comunidade. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1 

 Falta de transparência dos gestores/ lideranças da associação/ comunidade; histórico de conflitos entre a 

antiga Aracruz Celulose e as comunidades = falta de confiança nos propósitos do programa PDRT/ 

conflitos familiares, machismo, alcoolismo; pouca transparência em projetos anteriores/ falta de 

organização e comprometimento/ resistência/ preconceito em relação ao Parque; falta de adesão 

(eventualmente, não sempre); falta de pessoal e tempo (pela minha instituição)/ histórico cultural de 

alimentação de fauna silvestre/ dificuldade em aceitar e cooperar com ações do poder público 

municipal. Há um certo receio quanto às promessas políticas e ações desenvolvidas pelo poder público, 

que tem sua gestão mudada durante os anos, não dando continuidade às ações, o que inibe o 

engajamento social/ a compreensão de alguns/ participação em reuniões; documentos da associação 

regularizados/ falta de proatividade, preguiça/ falta de envolvimento de alguns e a falta de diálogo entre 

eles 

 

COMO REDUZIR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 Com persistência, evidenciando resultados, principalmente os que evidenciam processos de construção 

coletiva de conhecimento associados à geração de riquezas (leia-se rendas monetárias e não-

monetárias)/ foco em quem deseja começar - não adianta agradar a todos no início. O resultado do 

trabalho é o principal chamariz para o restante da comunidade/ trabalhar mais a organização e 

comprometimento com as atividades/ maior envolvimento de ambas as partes; mais pessoal para atuar 

no Parque em projetos na sua Z.A/ expandir a educação ambiental de forma que também sensibilize os 

adultos/ aproximar o poder público municipal aos gestores locais das comunidades para ouvir as 

demandas e juntos identificar ações exequíveis. Uma vez que a dificuldade maior é o cooperativismo e 

entrosamento das pessoas destas comunidades entre elas mesmas, para que a comunicação e a ação 

sejam atuantes/ a união que falta/ ter mais pessoas da comunidade engajadas nos processos/ com a 

educação/ se fazendo cada vez mais presente na comunidade para ganhar a confiança da mesma 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS QUE ALCANÇARAM SUCESSO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

ANGELIM 1: 

 Implantação de parcelas de SAFs; algumas famílias com mais diversidade à mesa; algumas famílias 

com documentação em ordem; participação nas oficinas em mutirões/ mais de 200 hectares de áreas 

agrícolas e agroflorestais implantadas desde 2011. apoio na organização de 16 associações 
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comunitárias; mais de 300 DAPs emitidas; 200 blocos de notas fiscais de produtor rural quilombola; 

mais de 500 mil reais em projetos de comercialização (PNAE e PAA)/ construção de hortas 

agroecológicas/ feira ambiental realizada em Itaúnas, trazendo crianças e jovens do Angelim 1; 

campanha de castração de cães; educação ambiental sobre resíduos e implantação de baias de coleta de 

resíduos (sucesso parcial)/ combates a incêndios onde houve apoio e participação da comunidade/ a 

prefeitura, através da secretaria de educação realizou atividades de educação ambiental na comunidade 

de Santana. Quanto à Secretaria de Meio Ambiente não tenho registros de atividades desenvolvidas nas 

outras comunidades quilombolas/ junto com a enfermeira Camila, fizemos um exame de eletroforese 

para identificar anemia falciforme das crianças da comunidade/ implantação do projeto "Fortalecimento 

da Cadeia produtiva da Mandioca", está em andamento/ pesquisa-ação/ oficina de homeopatia na 

agricultura familiar. Foi desenvolvida em parceria com a UFV e a Fibria e gerou continuidade das 

ações. 

 

EM SUA OPINIÃO, A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJAI) PODE CONTRIBUIR 

PARA UM MAIOR ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NESTA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA? 

 9 participantes concordam plenamente com esta afirmação. 

 1 participante concorda parcialmente. 

 

O DESENVOLVIMENTO E O BEM ESTAR DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE PODEM SER 

AMPLIADOS POR ATIVIDADES DE EJAI? 

 9 participantes concordam plenamente com esta afirmação. 

 1 participante concorda parcialmente. 

 

HÁ POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO/ ARTICULAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PELA EQUIPE DE SUA INSTITUIÇÃO COM CURSOS DE EJAI NESTA COMUNIDADE QUILOMBOLA? 

CASO HAJA ESSA POSSIBILIDADE, COMO PODERÁ SER REALIZADA? 

 Há muitas possibilidades a exemplo de estudos de química, biologia associados ao manejo 

agroecológico; a matemática dos resultados e da construção de autonomia; organização social e 

cidadania, entre outras… 

 Algumas comunidades já têm experiência com EJA e a grande discussão se dá em torno da didática; 

fundamental que o desenho/ metodologia esteja alinhada com a realidade do campo. 

 Sim. Buscando parcerias, envolvendo a comunidade em atividades que possam facilitar o aprendizado. 

 Apresentação de palestras e fóruns de discussão sobre temas ligados ao meio ambiente. Visita e 

atividades da comunidade na biblioteca do Parque. 

 Sim. Por meio de oficinas e capacitações que podem ser realizadas com a comunidade. 

 Sim. Há possibilidades através do plano de ação com previsão até 2021 referente ao Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Conceição da Barra (PMMA). 

 Sim. Junto com a comunidade fazermos mais projetos de laboratórios. 
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 Sim. Contribuindo na estimulação da busca de conhecimentos novos. 

 Sim. Através de parcerias públicas e privadas para com as comunidades. 

 Sim. Em parceria com a comunidade para verificar as reais demandas e buscar parceiros externos. 

 

DE QUE MANEIRA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SUA INSTITUIÇÃO PODEM SER 

POTENCIALIZADAS POR ATIVIDADES DE EJAI NA COMUNIDADE ANGELIM 1? 

 Por associar as propostas de fortalecimento da autonomia das famílias e da associação que 

desenvolvemos com conteúdos formativos das disciplinas. 

 Gestão das atividades comunitárias é potencializada quando os sócios têm maior alfabetização – 

controle, patrimônio, estoque, comercialização, captação de recursos, parcerias, sucessão. 

 Tendo maior envolvimento dos membros da comunidade. 

 Através da educação, todas as atividades de formação, trabalho e engajamento social serão mais bem 

sucedidas, uma vez que os membros da comunidade estarão mais aptos a participar e envolver-se. 

 Com capacitações que busquem contribuir na formação profissional. 

 Por meio da elaboração e da consolidação do programa Municipal de Educação Ambiental do PMMA, 

onde prevê a formação continuada de professores. 

 As atividades do híper dia. 

 Gera perspectiva de empregabilidade e empreendedorismo. 

 Engajamento nos processos. 

 Buscando se adaptar à realidade da comunidade para realizar ações que possam servir para o 

desenvolvimento da mesma. 

 

QUAL SERIA O IMPACTO NO TRABALHO QUE DESENVOLVE COM ESTA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA SE PUDESSE SER ATICULADO COM ATIVIDADES DE EJAI? 

 Buscamos sempre o fortalecimento de parcerias, casando objetivos comuns. Fortalecer a cidadania e 

evidenciar processos de autonomia, segurança alimentar e de construção de redes, são conteúdos 

plenamente possíveis para um programa de educação e que estão no centro de nossos objetivos. associar 

os objetivos melhoraria muito até as relações com o PDRT. 

 Melhoria em todos os aspectos de uma associação conforme descrito acima. 

 Melhoraria muito o desenvolvimento das atividades dentro da comunidade e melhoraria a qualidade de 

vida dos moradores da comunidade. 

 A *escola é uma ótima porta de entrada para projetos/ ações com valores socioambientais. Além de 

facilitar pela agregação de pessoas, ela reúne pessoas com disposição para "receber" e "somar", senão 

não estariam ali. Assim, um projeto de EJAI no Angelim 1 seria um facilitador para atuação e parcerias 

do PEI com a comunidade. *Por escola me refiro às atividades de educação previstas neste trabalho de 

EJAI. 

 Seria de grande aplicação amenizando e solucionando conflitos pertinentes. 

 O impacto seria positivo, produtivo e construtivo. Colocar em prática a ideia do cooperativismo e 

associativismo precisa ser baseado na educação. As pessoas têm dificuldades de se relacionarem e de 

conviverem em comunidade. Trabalhar isso desde à infância deve ser prioridade, mas quanto à 
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educação de jovens, adultos e idosos acredito ser mais exaustivo, uma vez que exigirá paciência, muito 

trabalho de poucas pessoas envolvidas para obtenção de resultados. pois este público-alvo só é 

convencido, às vezes, pelo "ver" resultados feitos. 

 Fazendo com que os jovens e adultos e todos na comunidade se sentir parte dos projetos. 

 O impacto é positivo pois a partir da qualificação poder contribuir mais com nossos projetos. 

 O alcance seria maior pois através de metodologias específicas para jovens, adultos e idosos, a 

expectativa e a perspectiva de um futuro melhor poderia ser melhor trabalhado. 

 Isto já acontece e influencia positivamente no seu desenvolvimento. 
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Quadro 23. Parceiros externos e atividades realizadas com a comunidade quilombola Angelim 1. 

Instituições/ 

órgãos 

participantes 

Perfil 

Institucional 

Cargo/ Função do 

participante 

Tempo de 

atuação na 

comunidade 

Área de 

atuação 
Principais atividades desenvolvidas 

Fibria Papel e 

Celulose 

Iniciativa 

privada 

Consultor interno de 

sustentabilidade 

3 anos ou mais 

Geração de 

renda e 

organização 

social 

Programa de Desenvolvimento Rural 

Territorial; atende 18 comunidades e 1 

cooperativa quilombola com foco no 

fortalecimento produtivo e social dos grupos. 

Atende 500 famílias. 

Consultor/ 

coordenador técnico 

do PDRT 

Assessoria 

técnica, 

desenvolvim

ento rural, 

organização 

social 

Apoio ao fortalecimento da associação através 

de ações voltadas à produção, 

comercialização e gestão; fornecimento de 

insumos e ATER para a transição 

agroecológica dos sistemas de produção; 

apoio às famílias para SAN e geração de 

renda 

Equilíbrio 

Proteção 

Ambiental  

Iniciativa 

privada 

Técnico do PDRT 

(atende à Angelim 1) 

Há menos de 1 

ano 

Desenvolvi

mento, 

assessoria 

técnica 

Agricultura agroecológica, desenvolvimento 

rural sustentável (empresa terceirizada pela 

Fibria para implantação do PDRT em 

comunidades quilombolas) 

Instituto 

Estadual de 

Meio Ambiente 

do Espírito 

Santo/ Parque 

Estadual de 

Itaúnas 

(IEMA/PEI) 

Órgão público 

Agente de 

Desenvolvimento 

Ambiental  
3 anos ou mais 

Meio 

ambiente e 

desenvolvim

ento 

sustentável 

monitorame

nto e 

fiscalização. 

Fiscalização e monitoramento contra crimes 

ambientais; apoio ao desenvolvimento local 

através de oferta de capacitações e apoio a 

projetos diversos. Educação ambiental. 

Atualmente o IEMA contribui com a 

implantação de uma mini biblioteca no local. 
Agente de 

Desenvolvimento 

Ambiental 

Prefeitura 

Municipal de 

Conceição da 

Barra 

Instituição 

pública 

Técnica em Meio 

Ambiente 

3 anos ou mais 

Ambiental 

(socio 

ambiental) 

A prefeitura trabalha em parceria com outras 

organizações para atendimento à comunidade. 

Como é o caso do Programa Petrobras 

Agenda 21; o Fórum Comunitário de 

Desenvolvimento Sustentável de Conceição 

da Barra e etc. abastecimento de água às 

comunidades quilombolas pela Defesa Civil. 

Agente Comunitária 

de Saúde 
Saúde 

Aferição de pressão; exames de rotina e 

glicemia de jejum 

Petróleo 

Brasileiro S/A 

Empresa 

estatal de 

economia 

mista  

Técnica 

Administração e 

Controle 

3 anos ou mais 
Sócio 

ambiental 

Implantação projeto em atendimento 

condicionantes ambiental com o objetivo de 

ampliar a renda familiar; melhorar as 

condições econômica/ social e mitigar/ 

compensar impactos socioambientais 

Ifes - Campus 

São Mateus 

Instituição 

pública 

Coordenadora de 

Extensão/ Professora 
3 anos ou mais 

Educação, 

assessoria 

técnica 

Projetos de extensão 

Diretor de Pesquisa/ 

Professor 

entre 1 e 2 

anos 

Educação e 

desenvolvim

ento. 

Cursos de curta duração; planejamento de 

ações para a comunidade, junto com a 

comunidade; assessoria em projetos de 

engenharia; pesquisa-ação. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados por meio de aplicação de formulários aos agentes externos atuantes na 

comunidade quilombola Angelim 1, entre maio e julho de 2017. 
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Quadro 24. Desafios e potencialidades das comunidades quilombolas sob a perspectiva dos parceiros externos. 

Principais problemas enfrentados 

pelas comunidades rurais do norte 

do Estado do Espírito Santo 

Recursos existentes nas comunidades rurais do norte do Estado do Espírito Santo 

(concretos ou potenciais) 

Naturais Econômicos Sociais 

(1) sentimento de autopiedade; (2) 

perda do conhecimento e habilidades 

de lidar/ trabalhar/ produzir no lugar 

de moradia; (3) perda da capacidade de 

inovação/ criatividade; (4) 

assistencialismo/ dependência 

terra fértil; sementes, mudas 

e animais crioulos (não 

engenheirados e/ou 

transgênicos); sol; água 

(apesar da escassez no 

território); matas (apesar do 

predomínio do eucalipto no 

território) 

mercados institucionais, 

mercados tradicionais, 

formais e informais; acesso 

a crédito e redes de 

certificação participativa; 

PDRT 

movimento quilombola; políticas 

públicas; PDRT 

segurança alimentar, acesso a serviços 

públicos como saúde, educação, 

habitação, ainda é precário; crise 

hídrica (acesso à água de qualidade); 

pouco esforço para expansão urbana; 

escolaridade baixíssima. Pouco ou 

nenhum processo de inclusão 

produtiva. 

algumas nascentes, recursos 

não madeireiros (cipós, óleos 

etc.); alguns poucos córregos 

em situação crítica; algumas 

áreas florestais preservadas 

potencial agrícola e 

agroflorestal; população 

jovem com escolaridade 

maior que os pais; potencial 

agrícola; potencial para 

turismo cultural 

associações recém organizadas; 

lideranças jovens emergindo; 

articulações institucionais 

importantes começando - CONAB, 

Prefeitura, INCAPER, Fibria, Ifes 

organização entre eles córrego agricultura, turismo PAA, feira 

falta de organização social através de 

associações/ cooperativas; conflitos 

locais; falta de políticas públicas 

voltadas para o seu desenvolvimento 

socioeconômico 

florestas, corpos hídricos 

(rios, córregos, alagados), 

sua fauna e flora 

apoio de projetos locais via 

empresas que atuam na 

região e editais públicos 

eventualmente acessados 

pela comunidade; recursos 

oriundos da produção de 

alimentos 

cultura local; o saber tradicional, a 

história e o local como atrativos 

turísticos 

falta de estrutura de serviços básicos 

como coleta de lixo; água tratada e 

transporte 

vegetação nativa utilizada na 

produção de remédios e 

alimentos 

produção de derivados de 

mandioca: farinha, beiju, 

pamonha 

grupos culturais, associações 

impactos da implantação dos grandes 

projetos industriais (empresas de 

silvicultura/ monoculturas; barragens; 

degradação ambiental; mudanças 

climáticas; conflitos sociais e 

econômicos. 

rios, lagoas, mata atlântica e 

seus ecossistemas 

associados, biodiversidade 

agricultura (farinha, criação 

de animais, pesca); 

carvoaria; fomento florestal; 

associação quilombola no 

"facho"; poços de petróleo 

da Petrobras; comércio 

(bares) 

práticas curativas, artesanais, 

tradições (histórias orais), 

religiosidade e festas, associações, 

cultura 

falta de regulamentação das terras que 

ocupam. Pouca integração/ união entre 

os membros das comunidades 

água terra/ agricultura cultura tradicional quilombola 

ostracismo, falta de expectativas; 

subserviência; preguiça; leniência 
frutas, frutos, flora 

cultivo de mandioca, 

verduras em geral   

brigas internas, falta de iniciativa, 

alienação às informações trazidas por 

agentes externos. Excesso de 

dependência dos programas sociais do 

governo 

fartura de terra para cultivo; 

disponibilidade de mudas de 

árvores frutíferas; pimenta e 

mandioca 

disponibilidade de 

financiamentos via órgãos 

governamentais e bancos de 

crédito. 

atuação de diversas ONGs e 

empresas que atuam na região com 

programas sociais 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados por meio de aplicação de formulários aos agentes externos atuantes na 

comunidade quilombola Angelim 1, entre maio e julho de 2017. 
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Quadro 25. Percepção dos parceiros externos sobre as comunidades quilombolas. 

Grau de participação 

dos quilombolas em 

atividades coletivas 

desenvolvidas na 

comunidade 

Principais dificuldades 

encontradas na realização das 

atividades na comunidade 

quilombola Angelim 1 

Como reduzir as dificuldades 

encontradas? 

Atividades realizadas que 

alcançaram sucesso na 

comunidade quilombola 

a maioria participa 

ativamente de atividades 

coletivas desenvolvidas na 

comunidade 

falta de transparência dos 

gestores/ lideranças da 

associação/ comunidade; 

histórico de conflitos entre a 

antiga Aracruz Celulose e as 

comunidades = falta de 

confiança nos propósitos do 

programa PDRT 

com persistência, evidenciando 

resultados, principalmente os que 

evidenciam processos de 

construção coletiva de 

conhecimento associados à 

geração de riquezas (leia-se rendas 

monetárias e não-monetárias) 

implantação de parcelas de SAFs; 

algumas famílias com mais 

diversidade à mesa; algumas famílias 

com documentação em ordem; 

participação nas oficinas em 

mutirões 

Poucos participam 

ativamente de atividades 

coletivas desenvolvidas na 

comunidade 

conflitos familiares, machismo, 

alcoolismo; pouca transparência 

em projetos anteriores 

foco em quem deseja começar - 

não adianta agradar a todos no 

início. O resultado do trabalho é o 

principal chamariz para o restante 

da comunidade.  

mais de 200 hectares de áreas 

agrícolas e agroflorestais 

implantadas desde 2011. apoio na 

organização de 16 associações 

comunitárias; mais de 300 DAPs 

emitidas; 200 blocos de notas fiscais 

de produtor rural quiolombola; mais 

de 500 mil reais em projetos de 

comercialização (PNAE e PAA) 

falta de organização e 

comprometimento 

trabalhar mais a organização e 

comprometimento com as 

atividades 

construção de hortas agroecológicas 

A maioria participa 

ativamente de atividades 

coletivas desenvolvidas na 

comunidade 

resistência/ preconceito em 

relação ao Parque; falta de 

adesão (eventualmente, não 

sempre); falta de pessoal e 

tempo (pela minha instituição) 

maior envolvimento de ambas as 

partes; mais pessoal para atuar no 

Parque em projetos na sua Z.A. 

feira ambiental realizada em Itaúnas, 

trazendo crianças e jovens do 

Angelim 1; campanha de castração 

de cães; educação ambiental sobre 

resíduos e implantação de baias de 

coleta de resíduos (sucesso parcial) 

Poucos participam 

ativamente de atividades 

coletivas desenvolvidas na 

comunidade 

histórico cultural de alimentação 

de fauna silvestre 

expandir a educação ambiental de 

forma que também sensibilize os 

adultos 

combates a incêndios onde houve 

apoio e participação da comunidade 

dificuldade em aceitar e 

cooperar com ações do poder 

público municipal. Há um certo 

receio quanto às promessas 

políticas e ações desenvolvidas 

pelo poder público, que tem sua 

gestão mudada durante os anos, 

não dando continuidade às 

ações, o que inibe o engajamento 

social. 

aproximar o poder público 

municipal aos gestores locais das 

comunidades para ouvir as 

demandas e juntos identificar 

ações exequíveis. Uma vez que a 

dificuldade maior é o 

cooperativismo e entrosamento das 

pessoas destas comunidades entre 

elas mesmas, para que a 

comunicação e a ação sejam 

atuantes. 

a prefeitura, através da secretaria de 

educação realizou atividades de 

educação ambiental na comunidade 

de Santana. Quanto à Secretaria de 

Meio Ambiente não tenho registros 

de atividades desenvolvidas nas 

outras comunidades quilombolas. 

a compreensão de alguns a união que falta 

junto com a enfermeira Camila, 

fizemos um exame de eletroforese 

para identificar anemia falciforme 

das crianças da comunidade 

participação em reuniões; 

documentos da associação 

regularizados 

ter mais pessoas da comunidade 

engajadas nos processos 

implantação do projeto 

"Fortalecimento da Cadeia produtiva 

da Mandioca", está em andamento 

falta de proatividade, preguiça com a educação todos os projetos que o Ifes executou 

falta de envolvimento de alguns 

e a falta de diálogo entre eles 

se fazendo cada vez mais presente 

na comunidade para ganha a 

confiança da mesma 

oficina de homeopatia na agricultura 

familiar. Foi desenvolvida em 

parceria com a UFV e a Fibria e 

gerou continuidade das ações 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados por meio de aplicação de formulários aos agentes externos atuantes na 

comunidade quilombola Angelim 1, entre maio e julho de 2017. 
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Quadro 26. Papel da educação de jovens, adultos e idosos quilombolas sob a ótica dos parceiros externos. 

Em sua opinião 

a EJAI pode 
contribuir para 

uma maior 

participação 

comunitária? 

Desenvolvi

mento e 

bem-estar 
comunitário 

podem ser 

ampliados 

pela EJAI? 

Há possibilidade de 

integração/articulação entre as 
atividades desenvolvidas pela sua 

instituição com cursos de EJAI? 

Como poderá ser realizada? 

De que maneira as 

atividades realizadas pela 
sua instituição podem ser 

potencializadas por 

atividades de EJAI na 

Angelim 1? 

Qual o impacto no trabalho realizado 
por sua instituição na Angelim 1 se 

pudesse ser articulado com a EJAI? 

Concordo plenamente 

Há muitas possibilidades a exemplo 

de estudos de química, biologia 

associados ao manejo agroecológico; 

a matemática dos resultados e da 

construção de autonomia; 

organização social e cidadania, entre 

outras… 

Por associar as propostas 

de fortalecimento da 

autonomia das famílias e 

da associação que 

desenvolvemos com 

conteúdos formativos das 

disciplinas 

Fortalecimento de parcerias, casando 

objetivos comuns. Cidadania e  

processos de autonomia, segurança 

alimentar e construção de redes. 

Associar  objetivos melhoraria muito 

até as relações com o PDRT. 

Concordo parcialmente 

Algumas comunidades já têm 

experiência com EJA e a grande 

discussão se dá em torno da didática; 

fundamental que o desenho/ 

metodologia esteja alinhada com a 

realidade do campo 

Gestão das atividades 

comunitárias é 

potencializada quando os 

sócios têm maior 

alfabetização - controle, 

patrimônio, estoque, 

comercialização, captação 

de recursos, parcerias, 

sucessão. 

melhoria em todos os aspectos de 

uma associação 

Concordo plenamente 

 

Buscando parcerias, envolvendo a 

comunidade em atividades que 

possam facilitar o aprendizado 

Tendo maior 

envolvimento dos 

membros da comunidade 

Melhoraria muito o desenvolvimento 

das atividades dentro da comunidade 

e melhoraria a qualidade de vida dos 

moradores da comunidade. 

Apresentação de palestras e fóruns 

de discussão sobre temas ligados ao 

meio ambiente. Visita e atividades da 

comunidade na biblioteca do Parque 

Através da educação, 

todas as atividades de 

formação, trabalho e 

engajamento social serão 

mais bem sucedidas, uma 

vez que eles estarão mais 

aptos a participar e 

envolver-se. 

A escola é uma ótima porta de 

entrada para projetos/ ações com 

valores socioambientais. Agrega 

pessoas. Um projeto de EJAI no 

Angelim 1 seria um facilitador para 

atuação e parcerias do PEI com a 

comunidade. 

Por meio de oficinas e capacitação 

que podem ser realizadas com a 

comunidade 

Com capacitações que 

busquem contribuir na 

formação profissional 

Seria de grande aplicação 

amenizando e solucionando conflitos 

pertinentes 

Há possibilidades através do plano 

de ação com previsão até 2021 

referente ao Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica de Conceição da Barra - 

PMMA. 

Por meio da elaboração e 

da consolidação do 

programa Municipal de 

Educação Ambiental do 

PMMA, onde prevê a 

formação continuada de 

professores. 

O impacto seria positivo, produtivo e 

construtivo. Colocar em prática a 

ideia do cooperativismo e 

associativismo precisa ser baseado na 

educação. As pessoas têm 

dificuldades de se relacionarem e de 

conviverem em comunidade. 

Trabalhar isso desde à infância deve 

ser prioridade. 

Junto com a comunidade fazermos 

mais projetos de laboratórios 
as atividades de hiper dia 

Fazendo com que os jovens e adultos 

e todos na comunidade se sentir parte 

dos projetos 

Contribuindo na estimulação da 

busca de conhecimentos novos 

Engajamento nos 

processos 

O impacto é positivo pois a partir da 

qualificação poder contribuir mais 

com nossos projetos 

Através de parcerias públicas e 

privadas para com as comunidades 

Gera perspectiva de 

empregabilidade e 

empreendedorismo 

O alcance seria maior pois através de 

metodologias específicas para 

jovens, adultos e idosos 

Em parceria com a comunidade para 

verificar as reais demandas e buscar 

parceiros externos 

Buscando se adaptar à 

realidade da comunidade 

para realizar ações em 

parceria 

Isto já acontece e influencia 

positivamente no seu 

desenvolvimento 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados por meio de aplicação de formulários aos agentes externos atuantes na 

comunidade quilombola Angelim 1, entre maio e julho de 2017.  
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APÊNDICE G – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM LIDERANÇAS DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1 

Pesquisa: Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades 

Quilombolas do Norte do Estado do Espírito Santo – Brasil 

Local: Comunidade Quilombola ________________________ Município: ___________________________ 

Pesquisadores responsáveis no Brasil: Doutoranda Luciane Serrate Pacheco Bacheti e Professor Doutor 

Alexandre Ottoni Teatini Salles. 

Professores Orientadores: Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro, Doutor Artur Fernando Arêde Correia 

Cristóvão, ambos da UTAD e Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles da UFES 

Estimado(a) participante voluntário desta pesquisa de doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), você está sendo convidado(a) a nos fornecer informações sobre a 

comunidade quilombola ___________________ por meio desta entrevista, que tem por objetivo principal 

conhecer melhor a vida nesta comunidade e compreender como os processos educativos destinados a jovens e 

adultos podem contribuir para o desenvolvimento desta comunidade quilombola e bem estar dos seus moradores. 

A justificativa, os objetivos, a metodologia deste estudo, bem como seus direitos, os riscos e benefícios potenciais 

deste estudo encontram-se detalhados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) entregue a você 

pela pesquisadora antes desta entrevista. 

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito 

Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O CEP/ Ifes 

receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta pesquisa e/ou fornecerá 

informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no seguinte endereço:  

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 
Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP no link: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html 

clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP” (em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 

 

Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, 

principais problemas/ dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de 

alfabetização/ educação de jovens, adultos e idosos e/ou cursos de qualificação profissional! Estamos 

profundamente gratos pela sua contribuição! 

ROTEIRO 

 Em sua opinião quais são os principais problemas desta comunidade? 

 Em sua opinião o quê é preciso fazer para resolver esses problemas? 

 Pode nos dizer se existe algum recurso na comunidade ou fora dela que poderá contribuir para resolver 

algum dos problemas que indicou? 

 Em sua opinião qual é o problema mais urgente a ser resolvido por esta comunidade? 

 Pode nos dizer quais são os parceiros que atuam nesta comunidade? E o que fazem? Como contribuem 

com a comunidade? 

 Pode nos informar se existe alguma atividade educativa para jovens, adultos e idosos em 

desenvolvimento na comunidade? Pode nos falar um pouco mais sobre elas… 

 Em sua opinião, de que forma a educação de jovens, adultos e idosos pode contribuir para a resolução 

dos problemas desta comunidade? (para o desenvolvimento da comunidade?) 

 Em sua opinião, do que a comunidade precisa para o bem estar de todos os seus moradores? 

 Conte-nos um pouco sobre as suas experiências de participação comunitária e um pouco sobre a história 

dessa comunidade. 
 

  

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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APÊNDICE H: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS DA 

COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1 

 

Entrevista realizada com o Senhor Terezino Trindade Alves: Presidente da AACQUA 

(desde abril 2017), em 17 de junho de 2017. 

1. Em sua opinião quais são os principais problemas desta comunidade? 

A gente tem vários problemas aqui… que a gente vem enfrentando ao longo do tempo, não é? Uma das 

dificuldades é a questão do espaço geográfico, que há muito tempo a gente vem sendo coagido, sem essa 

liberdade de espaço; da natureza que foi tirada. E outros problemas são as questões de políticas públicas… a 

gente vem há muito tempo… nós ficamos esquecidos. Na verdade, a política pública que nos atende e que é a 

mais prioritária, mas na sua mínima condição, que ele nos coloca aqui. Então, praticamente nós não temos aquela 

prioridade ou aquele atendimento de qualidade que é necessário. 

 

2. Pode dizer-me quais são as políticas públicas desenvolvidas atualmente aqui? 

Então, hoje o que a gente tem… temos aqui na verdade só a saúde que tem um acompanhamento todo mês das 

famílias. E a educação… que as crianças têm que se deslocar da comunidade até a Vila mais próxima para fazer 

sua formação. Então, precariamente, somos atendidos dessa forma. Outras políticas, infelizmente, não 

acessamos. 

 

3. Por exemplo? 

O PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento a Projetos da Agricultura Familiar. Assistência 

social; questão de Bolsa Família; aposentadoria ainda é muito precária. E tem algumas dificuldades e alguns 

entraves. É questão de acesso à comercialização também que está ligada um pouco ao crédito… ao crédito 

fundiário. A gente tem essa dificuldade, essa burocracia de comercializar o nosso produto também. Outro 

problema é a questão da estrada, energia também. 

 

4. Pode dizer-me um pouco mais sobre a questão desse território? 

Então, Luciane, a questão do território é que ele está em estudo pelo Incra. A comunidade já solicitou o seu 

reconhecimento e a delimitação desse território. Porém ainda, a gente está com muita dificuldade de avançar 

nesse processo por parte do Incra. É justificado pela falta de orçamento. Mas, o território em que a gente se 

encontra está dentro das suas limitações. Porque uma vez que nós tínhamos terra “à rola” para ser trabalhada, 

para criar, produzir; matas, rios e bichos. Hoje, não temos mais porque a Aracruz Celulose chegou e tomou conta 

de tudo. Aqui ela comprou, alimentando falsas propostas, ilusões para as pessoas da época. E a terra que ela não 

comprou, ela se apropriou porque o Sapê do Norte, como o próprio nome já diz, era uma área vasta, uma planície 

muito grande com muito sapê, que é uma erva daninha que nasceu no lugar da área desmatada por agricultores 

ou pelo pessoal que explorava a floresta ali, a Mata Atlântica, que na época era a década de 1940, mais ou 

menos… décadas de 1940, 1950. Então, o sapê ele veio para fazer a recuperação do solo e se tornou a grande 

pastagem de sapê. Então ficou conhecido como Sapê do Norte por ter muito essa planta. E como era uma área 
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que estava ociosa, entre aspas, segundo a Aracruz Celulose e o governo do Estado do Espírito anto, que é a força 

maior, na época trouxeram o plantio do eucalipto na forma de monocultora aqui para a nossa região. 

 

5. Isso foi quando? 

Isso foi na década de 1960. Então, eles não fizeram nenhum estudo para identificar ou para reconhecer se ali 

existia um povo, se tinham pessoas morando, ou não. Então, na lógica do capital era simplesmente implantar um 

grande projeto do agronegócio naquela região e ponto final. Isso não levou em consideração as famílias que ali já 

estavam cultivando, plantando, preservando toda essa região. E isso gerou, hoje, depois de 50 anos a 

consequência que nós temos que é a falta de água. Não temos mais água, as nascentes praticamente todas mortas. 

E os peixes, isso há 20, 30 anos atrás, mais ou menos, já tinham começado a morrer. Já não tinha mais a 

variedade e as espécies que tinham nos córregos; os rios começaram a desaparecer. E também, isso de imediato 

com a implantação do monocultivo do eucalipto pela Aracruz Celulose aqui, os bichos, as caças foram as 

primeiras que sofreram. Então minha mãe fala do fato que aconteceu… eles derrubavam os capoeirões, as matas 

que ainda existiam aqui e eles ajuntavam tudo ali… faziam um ajuntamento daquelas madeiras. Então, eles 

matavam muitos bichos ali. Muitos animais silvestres foram mortos dessa forma bruta, no correntão. Duas 

máquinas… e ali se juntavam muitos urubus para comer essas carniças que foram geradas com essa mortandade 

de vários animais. Então foi de imediato, as caças da floresta foram as que sofreram logo. Consequentemente, 

atingiram o rio; o solo particamente hoje aqui é todo contaminado por grande uso de agrotóxico, de adubo 

químico. Então assim que é feito o manejo do eucalipto. Não só o eucalipto, também tem a cana-de-açúcar que é 

grande impactante aqui em nossa região, dentro do nosso território. Então assim é; hoje vivemos a situação bem 

complicada e fragilizada devido a esse projeto que chegou e tirou toda a liberdade, coagindo, não é? E a 

comunidade sente isso com a perda do seu território. É… as famílias saindo cada dia que passa. Você vê os 

jovens saindo da comunidade, abandonando porque não têm expectativa de vida. Não tem aqui como gerar uma 

renda, como trabalhar. A propriedade muitas vezes é de herdeiro. Propriedade que não tem documentação ainda 

legalizada, tudo certinho para que você poder acessar o crédito rural, que é o PRONAF. Isso dificulta. Você vai 

num banco, vai no órgão que é responsável, o Incaper, e banco também. Automaticamente eles te travam porque 

você não tem o documento de propriedade da terra no seu nome. Então isso dificulta a vida no campo de um 

quilombola. Isso a gente está falando de quilombola, que é a realidade. A gente pega a comunidade do Angelim 

1, isso você pode olhar: todas as comunidades são idênticas, mesma situação, mesma dificuldade, só muda a 

localidade. 

 

6. Você disse que há 50 anos foi introduzida aqui a monocultura do eucalipto. De lá para 

cá como as comunidades vem produzindo suas vidas? O que aconteceu com estas 

comunidades? Pode falar também um pouco sobre a migração dos jovens saindo das 

terras aqui dessa região? 

Na verdade, a resistência se deu a partir daí. Já vinham fazendo a resistência que foi a “fugida”, a evasão dos 

negros, no período escravocrata, adentrando as matas da região. E assim que esse período dá uma amenizada, 

então as pessoas têm, meio que uma liberdade dentro desse território. E com a chegada da Aracruz Celulose, do 

monocultivo do eucalipto, aqueles que resistiram à pressão ofertada pela Aracruz Celulose, ficou esquecido… 
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esquecido… ilhado no meio do eucalipto e abandonado ali. Então, praticamente só quem teria… que tem acesso, 

quem tinha acesso à comunidade era realmente quem a conhecia. Então… e sofria muito preconceito também 

por parte das pessoas. Porque muitos saíram, venderam suas terras para ir para a cidade porque lá tinha rede 

elétrica, tinha televisão, tinha geladeira e tudo mais. E na roça não tinha. Mas, aqueles que continuaram, que 

ficaram, continuaram com seu trabalho; trabalhar o seu pequeno pedaço de terra com a agricultura de 

subsistência mesmo: a mandioca, o feijão, o milho e também as frutas que sempre deram no terreiro, no quintal: 

a goiaba, a jaqueira também. Então, a gente sempre viveu dessa forma: plantar, fazer farinha, fazer beiju e 

comercializar de porta em porta também. Isso foi-se dando durante muito tempo, praticamente, toda a criação. E 

restavam alguns peixes, também, nos rios. E o clima ainda estava meio que adequado. Chovia meio que nas 

estações corretas… existiam ainda as enchentes nos rios e isso trazia uma fartura de peixes. Então, as famílias 

aproveitavam para fazer um estoque também naquela época de enchente: pescar bastante peixe, salgar e secar no 

sol e guardando ali para ir comendo, se alimentando, junto com a farinha. Então, isso foi-se dando. E 

ultimamente, na última década agora é que ficou feio: o clima mudou completamente, a seca aumentou porque 

com certeza, não iam resistir as nascentes entupidas de eucalipto. E não teria rio ou nascente que aguentasse esse 

modo de exploração do recurso natural sem devolução. 

Então, nesses últimos 10 anos, uma década!… Foi uma década bem complicada porque acabou peixe e a terra já 

era escassa também; a caça do mato, que são os bichos que sumiram, não tem mais; muita dificuldade. E o modo 

de vida também na roça mudou, na comunidade. Eu me lembro que há 15 anos atrás, mais um pouquinho, a 

gente não tinha rede elétrica. Então era na base da candeia mesmo, do candeeiro. E de lá para cá chegou energia 

não é? Então isso mudou também um pouco o modo de vida. Então assim, um custo que a família não tinha, 

começou a ter que pagar a conta da energia elétrica. Então, outra coisa que se tornou uma necessidade, uma 

prioridade foi ter uma televisão, ter um aparelho de som, uma geladeira. Então, as pessoas que comiam o peixe 

sempre salgado, seco; a caça do mato que faziam muquiada – que era fazê-la ali na brasa, no carvão, porque ela 

aguentava ali mais uma semana – já passou a ser na geladeira. Então isso também gerou um consumismo e a 

requerer das famílias também uma estrutura melhor. Uma condição financeira. Então o modo de vida das 

famílias começou a sofrer uma diferença a partir da introdução da energia elétrica no campo, não é? 

 

7. Em sua opinião o que é necessário para resolver esses problemas mencionados por 

você? 

Hoje assim, na minha visão o que é necessário para resolver – não talvez todos os problemas, a gente não 

conseguiria dar conta de resolver todos os problemas. Mas, uma parte desses problemas, eu acredito que é a 

devolução do território quilombola. Não somente o território, a terra, o espaço geográfico, mas sim, condição 

não é? Uma política realmente que atendesse a condição de vida daquelas famílias do campo. É como eu falei, 

são muitos jovens saindo das comunidades; da comunidade porque não tem uma expectativa de vida ali; então é 

preciso condições… aqueles jovens darão continuidade aos seus ancestrais, de tocar seu projeto na comunidade. 

Lógico que completamente diferente das outras gerações, com outra qualidade, com outras estruturas. Mas daria 

condição não é? 
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8. Pode dizer-me se existe algum recurso na comunidade, ou fora dela, que poderá 

contribuir concretamente na resolução do problema de saída dos jovens? 

Então, acredito que somos nós que estamos na comunidade que temos sim que buscar os meios de melhorias, de 

mostrar, de não abandonar a luta! Eu acredito que uma das ferramentas e dos meios somos nós hoje adultos e 

jovens que ainda restam aqui, os anciãos também, abraçar essa causa com mais amor mesmo, com mais força 

também para que essas crianças, essa nova geração que está chegando, que eles possam continuar! Que a gente 

possa dar um horizonte melhor para eles. Então isso vai depender do esforço de muita gente. Não somente da 

gente aqui, morador, da associação, mas de parcerias. Parceria com o governo federal aí instituído, como Incra… 

nessa parceria, nesse projeto maior, que seria a autonomia mesmo da comunidade, ter seu território titulado! Será 

a autonomia da comunidade. Mas, para isso não somente a comunidade sozinha. A gente precisa de parceiros, 

parcerias que contribuam nesse sentido de abrir os horizontes, de trazer inovações. 

 

9. O que vocês têm aqui hoje que poderia ajudar a alavancar a construção de um 

processo de qualidade de vida e bem-estar para todos os moradores dessa 

comunidade? Que outros recursos esse território oferece? 

Eu acredito que… eu acredito muito, hoje, na questão da instituição jurídica da associação. Então eu vejo que 

através da associação a gente consegue ir… ir muito longe, dar passos muito mais altos. A partir da união, da 

unidade do povo também. Então assim, nós temos o rio que está fragilizado, bem precário. Então, a prioridade da 

gente é estar recuperando esse rio e automaticamente vamos ter que chegar até às nascentes. E para chegar às 

nascentes a gente tem que fazer todo um trabalho de mapeamento também. E de ver também como estão essas 

áreas de amortecimento, as áreas de preservação permanente, as APPs. Então assim, nós temos condições sim. 

Acredito que são as variedades, as espécies nativas que são muito fartas na questão de sementes, de mudas. 

Então são recursos que temos para contribuir com a recuperação… recuperação do espaço também. E da 

associação eu falo mais na questão mesmo de buscar geração de renda, parcerias, projetos que visem a geração 

de renda, a qualidade de vida das pessoas aqui. Não somente geração de renda, mas também formação não é? 

Formação que… conscientização do espaço, tudo mais não é? 

 

10. Em sua opinião, qual é o problema mais urgente a ser resolvido, hoje, na comunidade? 

Eu acredito que é a geração de renda. 

 

11. O que precisa ser feito para se ter uma geração de renda na comunidade? 

(Pensativo)… Eu acredito que para fazer uma geração de renda, primeiro as pessoas têm que ter esse horizonte, 

essa consciência maior, porque nós estamos perdendo pessoas, querendo ou não, devido a essa necessidade de ter 

uma qualidade financeira. Então, se nós perdemos pessoas, a gente praticamente perde um pouco do nosso 

espaço de estar sendo cuidado, zelado, para as pessoas se sentirem bem aqui. Hoje, uma das coisas que sempre 

deu subsídio para a gente foi a casa de farinha. Então é uma geração de renda que já vem aí, que faz parte do 

nosso DNA há uns 300 anos. E o que nós sabemos fazer com excelência e qualidade é a farinha, é o beiju! E 

outra coisa que está sendo bem aceita e trabalhada é a horticultura. Hoje nós temos focado na horticultura. E já 
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estamos conseguindo trabalhar com o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Estamos no segundo 

ano, com muita dificuldade, mas é o que vem dando um subsídio para algumas famílias. Então, estamos 

confiantes na agricultura. Temos a agricultura, a casa de farinha. Podemos elencar aí o turismo rural, uma grande 

estratégia hoje também. Só que depende muito mais de nós, do nosso grupo, das pessoas para que se desenvolva 

o turismo rural. Nós já temos uma experiência iniciada. 

 

12. Hoje quais parceiros atuam na comunidade? 

Hoje temos o Ifes de São Mateus como um parceiro que sempre está atuando com alguns cursos e com algum 

esclarecimento melhor sobre a questão da agricultura e o uso da água. Temos a APTA, uma Associação que vem 

desde 2008 trabalhando conosco possíveis trabalhos dentro da agroecologia. Temos também o Incaper que está 

dando um suporte, com uma nova direção, de uma visão diferenciada sobre comunidades quilombolas 

tradicionais. Temos aqui o Parque Estadual de Itaúnas, ligado ao IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente do 

Espírito Santo). A Petrobras também que atualmente conseguimos concluir um projeto. Temos um diálogo na 

Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, uma possível parceira mais adiante. 

 

13. Alguma outra parceria? 

A gente tem o Ministério Público Federal que está trabalhando o diálogo. Temos a Ufes (Universidade Federal 

do Espírito Santo), a Fibria com o PDRT (Programa de Desenvolvimento Rural Territorial). Então esses sãos os 

parceiros que nós temos atualmente. Que têm trabalhado em conjunto para buscar uma solução de geração de 

renda para permanência e a assistência dessas famílias cada vez mais. 

 

14. Pode dizer-me quais parceiros estão contribuindo significativamente com a 

comunidade? Estão mais presentes? 

A Fibria trabalha com o PDRT, que é o programa que vem dando subsídio à comunidade. Mas tem a questão de 

que seria na verdade uma política pública, uma obrigação do poder público e não uma obrigação da empresa 

privada. Então, isso é meio que um descontentamento que gera não é? Vale ressaltar também aí um projeto da 

Petrobras que nós agora conseguimos concluir, que é um projeto que atende desde a produção, o beneficiamento 

e a comercialização. Muitos acreditavam que não daria certo, que poderia ser concluído. Mas, hoje a gente vendo 

esse sonho se tornar realidade! A gente acredita que não pára por aí. É o começo de tudo não é?! Então, depois 

de cinco… seis anos, praticamente, nós vamos dar um passo mais confiante, com uma estrutura melhor. Atrair 

esses jovens e famílias para a gente tentar direcionar uma qualidade aqui na comunidade. Eu fiquei 

particularmente muito feliz. É muito gratificante, não é? 

 

15. Você disse que a Petrobras tem mais ou menos seis anos que está numa parceria com 

vocês; a APTA desde 2008; e a Fibria está com vocês desde quando? 

A Fibria, na verdade, ela chegou aqui em 2011, porque foi o processo de transição da antiga Aracruz Celulose 

com a Fibria. Então quando a Fibria veio para dialogar conosco (a Fibria junto com alguns funcionários da antiga 

Aracruz Celulose), nós apresentamos um projeto que nós teríamos aqui na comunidade. Seria um projeto 
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altamente sustentável. Esse projeto abrangeria 35 famílias, atenderia os cinco núcleos familiares. Só que não foi 

aceito pela empresa. Então, em contraproposta ela trouxe o programa que ela vinha desenvolvendo no Estado da 

Bahia, que é o PDRT. Então, nós fomos a primeira comunidade do norte do Estado do Espírito Santo a ser 

implantado o PDRT. Não funcionou muito bem em 2011. Ficamos com muita dificuldade devido à área de recuo 

do eucalipto… e ia ser agricultura. Nós paramos também porque não tínhamos uma associação formalizada. 

Trabalhamos durante um ano e não deu muito certo, ficamos paralisados durante quatro anos. Retomamos agora 

em 2015. Então tem dois anos que a gente está aí com o PDRT, trabalhando… estamos agora avançando. 

 

16. Qual a principal atividade do PDRT aqui? 

Hoje é praticamente a horta. Nós temos a horta. Eles atuam tanto na produção, como na comercialização e na 

assistência técnica também. Então, o que está sendo alavancado aqui para nós é a horticultura. É na horticultura 

que as famílias estão mais focadas no momento. 

 

17. Sobre a questão da formação. Existe na comunidade, atualmente, alguma atividade 

educativa para pessoas jovens, adultas e idosas? 

Não existe. Já existiu um tempo atrás. Acho que em 2010; foi uma parceria com a Fundação Banco do Brasil. 

Foi uma parceria muito bacana que nós perdemos. Deu orientação para muitos jovens, adultos e idosos que, na 

época, tiveram oportunidade de sentar em uma sala de aula para poder aprender ali, escrever seu nome; outros 

praticar ainda mais a leitura. Então foi uma oportunidade muito interessante. Mais interessante ainda, as 

educadoras eram pessoas da comunidade com formação em ensino médio que foram habilitadas para fazer a 

formação desses idosos, dessas pessoas não é? Então foi muito interessante. No momento não temos nada. 

 

18. Quero resgatar com você: quantas famílias têm hoje na comunidade, vinculadas à 

associação? Em 2011 você falou que no PDRT eram 35 famílias… 

Hoje a gente não trabalha mais com os cinco núcleos familiares. Não estamos trabalhando dessa forma porque a 

comunidade tem duas associações: uma quilombola e outra não quilombola. Hoje estamos atuando com 15 

famílias. A associação quilombola atua com 15 famílias quilombolas, que se autorreconhecem como 

quilombolas. 

 

19. Voltando à questão da educação de jovens, adultos e idosos na comunidade… pode 

dizer-me quantas pessoas receberam formação referente à parceria com a Fundação 

Banco do Brasil? 

Acho que mais ou menos umas 12 ou 13 pessoas. Tinham mais pessoas que precisavam, ou queriam, e não 

fizeram devido à questão de horário. Estavam muito longe da sede aqui, do espaço da escola e pelo horário ser à 

noite, então muitos não participaram. 
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20. Atualmente tem necessidade de educação de jovens, adultos e idosos aqui na 

comunidade? 

Com certeza! Muito! Na verdade, a comunidade vem lutando para que seja realizada essa formação. Mas a gente 

tem muita dificuldade: a deficiência de políticas públicas, não é? a gente tenta buscar essa parceria, trazer um 

curso de formação, mas a gente não consegue. É travado devido… não sei… à falta de vontade política. Mas, a 

comunidade tem demanda sim. E não é pouca não… demanda grande de formação, de educação. 

 

21. Há necessidade de alfabetização? 

Sim. Tentamos reabrir a escola aqui da comunidade, a gente lutou bastante; fizemos todo um levantamento. 

Então tem uma grande demanda, desde a 1ª série ao 5º ano; e dando continuidade também com jovens, adultos 

também que não tiveram oportunidade. E nós não conseguimos devido à falta de vontade política para reabrir. E 

aí nós acabamos perdendo esse processo de reabrir a escolinha e de ter um curso desses aí. 

 

22. Então hoje os jovens da comunidade estudam fora… 

Aqui em Itaúnas e dali tem que partir para São Mateus, se quiser uma formação maior, melhor. Tem que ir para 

São Mateus. Aqui só oferece até o ensino médio. 

 

23. Em sua opinião que tipo de atividade educativa seria necessária implantar aqui? 

Temos necessidade de cursos relacionados à agricultura para quem quer trabalhar com agricultura. Com certeza 

vamos ter pessoas que não querem trabalhar com agricultura e quer uma qualificação profissional para exercer 

fora não é? Então eu acredito que vai muito da aptidão de cada um. Mas, eu acredito que têm esses dois vieses: 

tem a agricultura para desenvolver a comunidade local e muito interessante também uma qualificação 

profissional para atuar fora, externa. Eu acredito que é preciso fazer um levantamento. 

 

24. Qual seria o horário que melhor atenderia a comunidade? 

Eu acredito que, talvez, tempo integral num final de semana, uma vez por mês… teria que sentar e ver. Eu 

imagino dessa forma, tipo integral, durante o final de semana. Então, acredito que ficaria para a família, a pessoa 

– como ela tem sua obrigação – se programar e participar melhor, contribuir melhor com o curso. 

 

25. Em sua opinião do que a comunidade precisa para gerar um bem-estar a todos os 

moradores? 

Eu acredito que seria desenvolver um sentimento de união. De união e de paz. Mas eu acredito que isso está 

dentro de cada um de nós. É, mas antes de ter a união, Luciane, eu acredito que tem que ter o respeito. Ele é 

maior do que tudo isso aí. Porque não adiantaria termos uma comunidade unida, numa suposta paz, mas não ter o 

respeito entre as pessoas! É o que tinha lá atrás, no tempo do meu avô, do meu pai era o respeito entre as 

famílias. Então hoje a comunidade vive um dilema, um certo conflito por falta de respeito. Eu acho que o quê 

traria uma qualidade seria o respeito entre as famílias. 
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26. Você pode contar-me um pouco sobre o respeito que existia entre as famílias no tempo 

do seu avô, do seu pai? 

A comunidade sempre esteve aqui. Na verdade é um tronco que está aqui há 300 anos, desde o período da 

escravidão. Era comandada pelo Barão de Timbuí. Tínhamos uma senzala aqui do outro lado do rio Angelim. 

Então depois desse tempo todo passado, as famílias que aqui habitavam, ocupavam esse espaço aqui, elas 

mantinham o respeito entre elas. Não tinha delimitação de terra, não existia cerca, não existia propriedade. Todo 

mundo era dono. Então assim, as pessoas eram donas, elas se comunicavam, as pessoas se respeitavam. Isso era 

o bacana do território. Essa era a interrelação que as famílias tinham; não só de se respeitarem dentro de um 

espaço geográfico, mas também na troca de sementes, de dias de trabalho… a pessoa matava um animal, uma 

caça que era grande e partilhava com os vizinhos, mandava um pedaço para um, para outro. Então, tinha essa 

sabedoria, essa alegria de viver, esse bem comum! E ao longo do tempo essas influências todas foram se 

acabando, se perdendo… as famílias foram obrigadas a se identificarem, se reconhecerem dentro de um pedaço 

de terra, se limitar. Então como eu falei, eram os mutirões que aconteciam e hoje não acontecem mais. As 

pessoas se preocupam muito com o capital, em ter, em poder e se esquecem de ter o essencial que é o respeito 

com o próximo, a boa convivência! E isso generalizou. Hoje, a gente aí nessa luta pelo território que foi tomado 

da nossa mão. É um grande conflito, não é?! Então, famílias que já saíram ou que nunca moraram querem ter 

posse também. Então isso está gerando e está levando a um desgaste entre as famílias que aqui estão há muito 

tempo lutando para isso retomar, essa boa convivência, essa boa relação. E as pessoas estão chegando, 

praticamente, sem cultura alguma das raízes, querendo se apropriar de uma história, tomar parte em uma coisa 

que não lhe pertence, que não é dela, não é?! E isso está gerando um desgaste, um conflito. Não é porque a gente 

não quer, não aceitamos. É porque, realmente, eles não se encaixam, não estão ligados à história. Se eles 

estivessem dentro da história, eles saberiam como é o comportamento: não de divisão, não de disputa. Era… é 

um sentimento de partilha, de um bem-estar entre todos e aceitação. 

Então, o que nós estamos tendo hoje é uma disputa acirrada por um pedaço de terra. E não pelo território, não 

pela liberdade de viver no território com mata, bicho, a medicina natural, a água de volta! As pessoas estão 

brigando por um pedaço de terra e falar que é dela. Então isso é ruim! 

Mas, eu acredito que a comunidade e o direito que ela tem, que não é um direito de agora, ele sempre existiu e é 

um direito que nos foi tomado há muito tempo, a comunidade, ela vai continuar lutando, resistindo; não fazendo 

enfrentamento com pessoas, com famílias, mas sim, fazendo um enfrentamento em busca do seu território de 

volta. Isso é um resgate. Isso pertenceu aos nossos ancestrais e é o que nós queremos futuramente, que isso seja 

concretizado e possa pertencer aos nossos filhos. Então, eu acredito que é isso! A comunidade é muito boa, tem 

muito potencial. Hoje vivemos em um mundo completamente diferente do passado, mas precisamos ter muita fé 

em Deus para que as coisas aconteçam e aconteçam bem! 

 

27. O seu sonho para a comunidade… 

Espero que essa amiga aí, a Luciane, que se aproximou através da instituição do Ifes, do seu doutorado. Que 

tenha sorte! Que possa conseguir levar esse trabalho e divulgar um pouco a nossa realidade. Que realmente 

conseguiremos aqui, firmes na luta, esperança de que dias melhores virão. Realmente titularemos nosso 

território. Com fé em Deus, vamos ter o território titulado e muito trabalho, muitas pesquisas ainda, muitas 

parcerias com as universidades! Com certeza, iremos buscar para que essa nossa geração tão linda possa também 



249 

 

 

ter uma formação acadêmica; ter essa oportunidade de se formar, de poder um dia também, quem sabe, ser o 

pesquisador da sua própria história. Será gratificante, não é?! Então o meu muito obrigado à pesquisadora! 

 

Muito obrigada, Terezino, por compartilhar comigo estas valiosas informações sobre a 

Angelim 1. 
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Entrevista realizada com a Senhora Auzerina Baptista (Dona Zirinha), uma das 

matriarcas da comunidade Angelim 1, em 26 de junho e 3 de julho de 2017 

 

1. Na opinião da senhora quais são os principais problemas que essa comunidade tem? 

Principais problemas… eu acho que depois que meus pais morreram, faltou muita desunião! Ficou bem 

desunido. Aí tem um problema não é? Aqui era tudo irmanamente mesmo. Uns ajudando aos outros. Botava 

mandioca no meio da casa, todo mundo vinha ajudar. Vinha muitas vezes de beira-mar torrar farinha e depois 

disso (balança a cabeça) ficou muito deserto. Eu mais “Dintina” aqui até que nós se une mais um pouco, aqui na 

casa de farinha; eu estou lá, de vez em quando eu vou lá. Mas o problema não é esse… esse ficou muito 

desunido depois que meus pais saíram (expressão triste, pensativa). E. como combinava: sobrinhos não é? 

Porque eu acho que era respeito que a gente tinha por papai, não é? … e mamãe (expressão muito triste, 

distante). Hoje isso acabou. Ninguém tem respeito por ninguém (expressão ressentida, triste). 

 

2. Como resolver essa situação? 

É menina está meio difícil não é? Mas com Deus na frente tem saída não é? (triste) porque (pensativa) agora, até 

que agora já estão novamente: filho com mãe, mãe com filho, eles vendendo as coisas junto. Mas, de primeiro 

era… foi um desavesso mesmo aí… Deus abençoa não é? Que tudo ainda volte todo mundo às pazes! Estão 

voltando às pazes (expressão pensativa) porque eles precisam da mãe, a mãe precisa deles não é? Então se eles 

não tem um coentro, uma salsa vai de encontro à mãe, de encontro a nós aqui também, não é? A gente arranja 

para eles venderem. Então eu acho que a paz está voltando novamente, que eu tenho esperança em Deus 

(pensativa) é que volte a paz não é? É a união… Houve uma época que chegava mais recurso para nós… foi na 

época da bolsa… essa bolsa que veio… cesta que vinha de fora não é? Aí o pessoal juntava não é todo mundo, 

mas depois também foi outra saída das pessoas, da gente… Mas, acabou (pensativa)… aí agora o rapaz… 

presidente da… do… lá dos quilombolas… não sei o quê lá dos quilombolas não é?... eles agora, que era o 

Chapoca… que passou agora para esse Arilson… esse Arilson mesmo a gente não é por nada com ele 

(pensativa)… agora ele está correndo atrás. De primeiro, eles pegavam as outras comunidades e esqueceram do 

Angelim. Depois Chapoca veio aqui “não, vocês têm que participar do que nós participamos”, porque eles 

participavam dessa bolsa, dessa cesta que vem do governo não é? E é bom não é? Porque favorece muito as 

pessoas! Aí por fim já estava dando briga não é? Já estavam dizendo que uns estavam ficando com mais, outros 

com menos, mas não era nada disso! Gerou desconfiança tanto aqui como na comunidade Angelim 2. Mas no 

Angelim 2 já voltou tudo de novo (pensativa). E aqui não voltou… deu uma embaraçada aí… bichinho mais 

aquela menina de Vitória, esqueci o nome dela, que ia pegar essas folhas e levar para Brasília… mas disse que 

agora eles vão conseguir voltar. 

3. E a partir do corte da cesta (básica) então começou a ter… 

É … a desunião, que todo mundo se desuniu. Cada um foi para um lado e para outro (pensativa). Mas, são quase 

cinco anos… não sei não… Dentina (Dona Claudentina) deve saber. 
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4. Estão recebendo alguma ajuda de fora hoje? 

Menina, eu acho que está meio difícil porque não… até que veio um pessoal lá de Uberlândia não é, que eles 

deram uma ajuda aí… não… sim… sim… a minha irmã e todo mundo ficou muito satisfeito eu acho. Foi ali na 

varanda dela… que ela que escolheu… foi… mas… outras (pensativa)… não, teve uma menina também de 

Vitória que deu uma ajuda também porque… foi… comprou uma pia, uma caixa d’água… deu para a casa de 

farinha não é? Mas deu ajuda para todos… não é para uma pessoa só. E é assim que a gente vive (pensativa). 

Tem essa Fibria aí também. Não virou muito as costas para a gente não, não é?... (pensativa)… depois era uma 

briga não é? A Aracruz, depois passou para Fibria, eles vieram fazendo paz não é?... que fez essa coisa ali… 

comodato… o pessoal daqui trabalhar. Mas não tem ninguém daqui trabalhando (pensativa)… como o rapaz 

falou… falou… falou que eles doaram para o pessoal da comunidade, mas já apareceu tanta gente aí de Itaúnas. 

Agora está aparecendo muito gente aí… (pensativa)… Aí então só mesmo que está lá lutando é Pedro… e esse 

bichinho aí, Terezino que tem uma roça lá… mas, os outros tudo desistiram por falta de desunião não é?... com 

negócio de roubo, pegando as coisas dos outros. Pedro ainda sofre aí, foram lá e pegaram as coisas dele… pega 

abacaxi, pega aipim, pega isso tudo aí (raiva e tristeza). É o pessoal mesmo da comunidade que estão lá morando 

por lá… as coisas que o Terezino tinha lá, batata, era quando eles pegaram tudinho então… não adiantou nem 

plantar! (raiva, tristeza). 

A Suzano. Eles estiveram aqui com boas palavras, mas disse que nós não éramos vizinho deles porque… o 

vizinho deles era lá (aponta para o outro lado do rio)… o Tulhinho. Então eles podiam ajudar o Tulhinho, o 

Anagildo… que aqui era a Aracruz… era a Fibria mesmo que tinha que ajudar. Eles queriam fazer alguma coisa 

aqui para a gente, mas depois… (cabisbaixa)… até que parece que foram eles que ajudaram o Umberto fazer 

aquela casa de farinha. Assim mesmo, a filha dele, aquela Tiana lá… aí ele foi contemplado em R$10.000,00 

(dez mil reais). Ele investiu ali na casa de farinha… também só. Dessas firmas também só isso. Só essas duas 

que fizeram isso. Mas as outras, Disa, que mora aqui pertinho… mas não faz nada para ninguém não (cabisbaixa, 

raiva). 

5. E a educação para os mais velhos? Tem na comunidade? 

Não tem não. Já teve. Mas muito… uns entraram depois saíram não é? Muitas pessoas sem interesse não é? Se  

tivesse interesse tinha bastante gente (aponta para a estrada) aí para cima. Era o BB Educar. É foi… é mesmo, o 

BB Educar também ajudou… fez um projeto aí que foi aprovado, aquele forno que nós temos lá (casa de 

farinha), aquela mesa, lajota… (pensativa)… deixa eu ver o que veio mais… foi lajota, mesa… essas coisas aí… 

ele ajudou, deu uma ajuda bastante boa para nós. Era Patrícia e Maria Bárbara que davam aulas (risos, alegria). E 

lá no Linharinho também. A gente estuda ali naquele lugar ali ó, naquele lugar onde nós fazemos a celebração, 

que ali era uma escola não é? 

Menina você sabe!... eu fico com uma raiva é com a má vontade das pessoas que não querem vir não é? Ali para 

cima (aponta para a estrada) tem uma família que os filhos deles tudo fizeram 2º ano. Assim, estudou 1º, 2º e 

pararam… tudo mandava no pai, na mãe… que dirá agora? Tem um até que estudou aí para as bandas de 

Itaúnas, mas os outros ninguém quer nada! A gente chama… chama… (expressão de desesperança) … falta de 

interesse não é? Porque a pessoa tem que ter interesse no estudo! O estudo ajuda… dando nome, dando atenção 

às pessoas da comunidade não é? Até uma… qualquer ajuda que as pessoas pedir a eles, eles podem ajudar. 

Ficava bom… mas eu acho que são muito… (balança a cabeça negativamente)… muito quieto… (chora). 
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 (sorriso triste). Eu acho que se eles estudassem, eles ajudavam a eles mesmos não é? Porque mais tarde poderia 

sair para outro canto… outro lugar e aí terminar os estudos. Mas, eles não querem nada disso! Não querem nada 

com nada (triste, pensativa). 

Tinha a Fase também… era bom, menina! No início vinha bastante gente, as pessoas vendiam as coisas que tinha 

e precisava ver! Ajudava também as pessoas com dinheiro para comprar sabão (risos)… aonde fosse podia levar 

que eles compravam, eles pagavam. Ah! Mais era muito bom! A Fase ajudava formando as comunidades… 

conversando como é que eles trabalhavam. Iam… acho que é em Londres pegar dinheiro, que eles forneciam 

dinheiro para eles virem aqui, andassem aí pelas comunidades quilombolas (pensativa). Aí a gente ia, eles faziam 

aquelas noites de (pensativa)… como é que (pensativa)... ficava, assim conversando de noite, tocando, dançando, 

tudo. Noite de lazer… graças a Deus nunca deu confusão! Aonde deu uma confusão foi lá no… (tentando se 

lembrar) no… Ah menina me esqueci da comunidade! Era lá perto de Boa Esperança… lá que apareceu um 

espírito de porco que parou tudo, que fez tudo para parar… mas na beirada da estrada… podia ser um doido… 

roubou o calçado do rapaz, jogou fora. Mas era tudo bom, tudo certo. Cada um dormia na casa das pessoas, onde 

era bem recebido, principalmente as pessoas de idade… A Fase levava de uma para outra comunidade para 

conhecer. 

Depois que ela cismou!... 2010 (pensando)… 2008… é, essa casa aqui é de 2008… essa casa aí eu também 

recebi de recurso… essa casa aí foi de fundo perdido… mas não foi a Fase não, foi o MPA, Movimento dos 

Pequenos Agricultores… então aí vieram essas 3 casas… vieram 3 casas (aponta para sua casa, para a da Dona 

Claudentina e a da Maria do Amparo)… quatro… e era uma para Compadre Umberto, mas Compadre Umberto 

era viúvo… deu uma embolada danada e não veio não… Aí depois tornou a voltar outra vez… que vinha outra 

vez. Mas, daí (balança a cabeça negativamente) Conceição da Barra não foi contemplada. Os outros tudo 

receberam outra vez mas… não ganharam mais não. Vinha, parece, mais 4 casas mas não tivemos a bendita sorte 

de ganhar, esses outros aí que não tinham casa! Mas, é bom aqui, tudo… união… (chora, tristeza). 

6. Como a senhora gostaria que a comunidade fosse? 

Mais animada não é? Todos participando de uma celebração, duma festinha. Eu acho que assim traria uma 

animação para o lugar. Todo mundo participando de uma celebração, de uma festinha, nos trabalhos que a 

pessoa precisava, mas… de primeiro era assim, quando a pessoa ia fazer um ajuntamento, era chamado de 

ajuntamento… ajuntamento… chamava aqueles senhores, aqueles rapazes que vinham para casa… aqui mesmo 

fazia “embarreio”, fazia… roçava derrubada. Aí todo mundo juntava, matava porco, fazia almoço, aquele almoço 

para todo mundo. Quando era de noite, às vezes tinha forró, todo mundo dançava. Principalmente em embarreio 

de casa de farinha. 

7. O que é embarreio? 

É embarrear casa assim… embarreia assim… aquele embarreio ali foi do menino do Roberto. Ah menina! Teve 

uma briga… nem acabou de terminar. Helinho mais os filhos do Roberto… aí… não gosto nem de ver… (chora). 

Mas, de primeiro tinha os embarreios, a pessoa ia para lá… todo mundo… depois rezava a ladainha, depois da 

ladainha, de noite fazia o forró onde todo mundo vinha dançar (riso, alegria) e ficava aquela coisa muito bonita. 

Mas hoje… (tristeza, choro)… não existe nada disso! 
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8. A senhora pode me contar um pouco sobre a sua história, sua vida aqui na 

comunidade? 

(Risos, mão no rosto) A minha vida? (risos). É… o que a gente pode contar?! Que a gente vivia aqui toda a vida, 

mas sempre… nem estudar fora nós estudamos! Estudei depois que fui lá para Linhares para trabalhar na casa de 

um pessoal, Geraldo Frinhani, talvez até você conheça: Geraldo Frinhani mais Dona Maria Juliana. Cheguei lá, 

ela era professora, ela era diretora e professora. Aí ela: - Vamos Auzerina estudar? Você estudou até quando?” - 

Menina, eu estudei em casa, meu pai me ensinando… Aí ela fez uma prova comigo. E ela: - Então, você sabe 

ler? - Muito pouco! Mas sei escrever muito pouco também. - Ah então! Você pode ir para o 2º… você não vai no 

zerado não. Aí eu estudei com ela, depois não deu certo. Eu tinha 29 anos. Aí depois não deu certo. Aí vim me 

embora. Disse assim: Ave Maria, vou-me embora! Fiquei lá uns 8 para 9 meses. Foi… quase um ano que fiquei 

lá com ela. Ninguém queria que eu viesse embora, mas meu pai mais minha mãe precisavam de mim não é? As 

outras já tinham saído de casa e eu fiquei. Eu disse: - Oh Dona Juliana vou-me embora! Ela disse: - Dou razão a 

você porque tem os pais idosos e você e eles precisam de você! - É… precisam mesmo (olhar perdido). 

Aí eu vim me embora… vim-me embora… me disseram para eu voltar. Mas quando cheguei aqui mamãe estava 

meio adoentada, aí eu demorei um pouco – caso naquele tempo não tinha esse tal de telefone, nem me lembro 

como podia fazer – mas, me arrisquei por esses caminhos escuros. Aí eu fui e quando cheguei lá peguei minhas 

coisas – ela não estava em casa não – estava dando aula. Aí eu falei assim: - Olha gente eu vim buscar minhas 

coisas… Parece que eu ainda dormi lá (pensativa). Aí me despedi deles: - Ah Zirinha! Nós não queríamos, mas 

arranjamos outra. É uma pessoa boa também! - Está bom! (chora, triste). 

Lá era uma chácara. Eles tinham 7 filhos. Eu fazia os trabalhos domésticos: cozinhar, lavar roupa e ela dava aula. 

Ela mais a filha mais velha davam aula. Aí (pensativa). 

Aí vim me embora. Cheguei aqui, continuei os estudos e fui para a Barra. Fui para a Barra. Aí eu tomava o 

ônibus que pegava a gente de tarde, apanhava as pessoas ali (aponta para a estrada). Aí eu fui mais a Dejanira 

que falava assim: - vamos embora Auzerina estudar mais?! Falei: - É mesmo! Fui lá e fiz a matrícula. Tinha 30 

anos de idade. A Maria Juliana tinha falado: - Quando chegar lá você vai estudar! Falei: - Está bom! Aí eu fui 

estudar (chora), aí eu fui estudar na Barra. Passei. Depois a menina me deu o diploma de… para passar para o 

ginásio… estudei, aí fiz a 8ª série. E aí quando… E aí sim, vim-me embora. Fui trabalhar na casa da Dona Maria 

Amélia. Aí eu estudava… em Conceição da Barra. Ficava na casa da Maria Amélia e estudava à noite. Depois… 

aí depois eu vim… aí o finado Humberto veio aqui e falou: - Zirinha, quer trabalhar comigo? Aí ele veio aqui me 

buscar. - Zirinha, você quer trabalhar comigo? Eu estou sem pessoa para cozinhar, você vai, você já parou o 

estudo. Falei: - Está bom, eu vou! Fui trabalhar mais o Humberto Serra. 

Fiz a 8ª série. Aí eu fui lá para a fazenda do Humberto Serra trabalhar; dormia na casa da prima Beatriz. 

Humberto Serra, ex-prefeito da Barra. Acho que ele ficou umas duas ou três vezes aí (triste). Beatriz é uma ex-

cozinheira deles que foi para lá para ficar com ele… ficou até ele ficar… ele entrou em começo de tratamento… 

Aí quando minha mãe era viva eu trabalhava… trabalhei duas vezes. Maria Amélia veio me buscar para 

trabalhar com ela para cozinhar, além de doméstica. E, depois que eu vim de lá, aí é que eu fui lá para o 

Humberto Serra. Depois que saí do Humberto Serra não trabalhei mais com ninguém não. Fiquei cuidando do 

meu pai, mais da minha mãe. Aí não demorou muito eles morreram. Aí que piorou não é? Quando eles saíram e 

me deixaram sozinha. 
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Então, aqui na comunidade sempre existiu festa, festa junina, forró na casa do meu irmão que já faleceu. Aí a 

gente dançava até de manhã. Tinha ladainha, tinha dança de roda e depois tinha fogueira e depois terminava com 

forró. Muito bom! A gente vivia aqui tranquilo não é? Vivia do peixe, do rio, vivia da caça e do terreiro mesmo 

não é? Galinha, porco. Mamãe mais Papai matava para nós… Nós não comprávamos… não comprávamos… só 

comprávamos mesmo no supermercado era a… querosene, que não tinha luz aqui; querosene e muitas vezes 

açúcar, sabão, sal mais esse negócio… muitas vezes a gente fazia o café de calda… de calda de cana. Muito 

gostoso! E às vezes as pessoas compravam açúcar mesmo para deixar por aí porque talvez tinha assim – … 

estava chovendo ou chegava tarde da rua, que às vezes as pessoas tinham que sair… da rua… ou esquecia de 

cortar a cana – já tinha o açúcar. Então a gente vivia aqui muito tranquila, do peixe, pescando; meu pai botava o 

“pé mijuada” que hoje eles chamam de boia, botava rede de malhar, botava “covo”. Então daí tirava o sustento. 

Então aí a gente vivia da farinha, da mandioca. Para comprar roupa tirava goma, fazia saco de goma e vendia. A 

goma é a tapioca grossa da mandioca. Tirava goma e secava, coava, e depois pendurava, torrava igual farinha 

mesmo não é? Ela fica grossinha. Você viu no supermercado como é que ficava não é? a gente vendia saco em 

Conceição da Barra. Depois que pegou um negócio que tinha que ter… a tal da “democracia” [ela quis dizer 

burocracia] que veio aí não é? Tinha que ter bloco de notas para vender… essas coisas… acabou… tinha que ser 

tudo ensacolado, como bem é hoje, tudo embaladinho direitinho não é? Eles queriam assim… não queriam que 

colocássemos mais em saco de farinha não. Aí já virou fazer beijú… fazia beijú, vendia o cento, depois já passou 

a lata, vendíamos a lata… nós acompanhando nossa mãe, sabe? Então aí que a gente tirava o dinheiro no final do 

na; engordava porco, “capado”. Aí final de ano agente matava e vendia e ia comprar roupa para ir para festa 

(risos) com a roupa, calçado não é? (risos), quando a gente já estava grande não é? Quando a gente era pequena, 

eram os padrinhos que se viravam… aí eles se viravam para comprar as coisas para a gente. Mas quando 

crescemos, a partir dos 12 anos em diante, nós já nos virávamos para comprar roupa, era da goma da mandioca.  

9. Então, a partir dos 12 anos faziam a goma e vendia e tiravam o dinheiro? 

É. Minha mãe fazia beijú, não é?, que nós não sabíamos direito. Ela fazia o beijú também, dali já dava para 

comprar uma sandália. A gente vivia assim… vivia… mas vivia bem, graças a Deus! E nenhum morreu de fome 

e nem nós nunca ficamos nus (orgulhosa). Agora hoje não, graças a Deus não é menina?! Hoje mudou tudo. 

Hoje a pessoa ganha roupa nova até para vestir. Talvez não veste porque não dá na gente não é? Mas hoje é uma 

facilidade de roupa! Naquela época era muito triste, passava era perrengue! A gente tinha uns vestidinhos de 

riscados (risos), sabe? Os riscados, quadriculadozinhos… aquele vestidinho tinha que vestir… tinha que ter dois, 

tirava um do corpo e o de sair era um de chitinha também não é? Então tirava aquele um, mudava, vestia o outro 

para mamãe lavar não é?... lavava… graças a Deus, nós sempre fomos fracos, mas não vivíamos encardidos; 

ninguém é sujo, sem banho, sem nada. Toda tarde mudava uma roupa limpinha! (orgulhosa). Quando era no 

outro dia tinha que vestir aquela mesma roupa, principalmente quando estivesse fazendo farinha não é? Porque 

fica ocupada não é? A gente, todo mundo cada um tinha o que seu fazer: é raspar mandioca, é lavar mandioca, é 

tirar casca, varrer a casa de farinha, lavar os cochos não é?... tudo… cada um tinha o seu serviço. 

Aí a gente vivia… mas vivia bem… vivia com nossos pais, vivemos bem, graças a Deus! Ele criou nós, 

fraquinho sim, mas sempre respeitando os mais velhos; sempre não desobedecendo e nem a ele nem a mamãe, 

graças a Deus. E nós nos criamos assim. Sempre brincava tudo; de noite pedia a ele para nos deixar cantar roda, 

vinham os vizinhos dali (aponta); as meninas da “Tia Dorota”. A gente fazia aquele monte de menino, de 

pessoas, mocinhas e até mulheres mesmo vinham para aqui cantar roda… umas mulheres que moravam lá longe 
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(expressão de alegria) no morro, onde minha irmã mora. Ela vinha de noite para cá mais o marido dela. O marido 

dela ia conversar com papai. Papai talvez estava torrando farinha. Ela ia cantar roda mais nós (risos, alegria), 

tirava danças (risos). E aí mais tarde o marido a chamava “vamos embora Maria?”… “vamos”… aí ela ia embora 

mais ele. Ah! Era muito animado, graças a Deus! Agora hoje em dia (triste) caiu tudo, aquietou tudo, acabou 

tudo… 

10. Essa mudança mais difícil foi quando Dona Zirinha? 

Depois que nós crescemos não é? Até quando nós estávamos moças – assim tudo moça nova não é? – faziam o 

forró (risos). Depois agora todo mundo saiu, casou, ficou só eu… eu que fiquei… Nunca me casei (risos). Casei 

não, fiquei para titia… fiquei tomando conta dos pais. Todos os dois morreram junto comigo. Eu estou aqui. 

Essa menina aí ó… Natalícia ficou com quatro meses quando a mãe dela morreu. Eu mais mamãe cuidamos 

dela. Mamãe cuidava porque ela comprava leite não é? As comidas para ela comer e eu cuidava dela (expressão 

triste). Natalícia… foi… desde os quatro anos (ela quis dizer 4 meses) que a mãe dela morreu (triste). Ela é filha 

do Umberto com a Vitória, irmã do que era marido de Dentina, o Brazinho. Todos os dois morreram e ficaram os 

dois irmãos viúvos. 

11. Tem mais alguma coisa que a senhora queira me contar Dona Zirinha? 

É… (pensativa, triste)… pois é, essa menina foi ser minha companheira… (pensativa) que eu tenho um colchão 

aí que o homem me vendeu. Então esse homem me pegou sozinha em casa. Atentou… atentou até que eu 

comprei… está aí o colchão! Ele me levou lá no banco… (pensativa) Sicoob. A menina daqui do banco que eu 

recebo não é? (Banestes, Conceição da Barra). Ela disse que se eu fosse lá… Parece que passou um troço na 

minha cabeça – para eu ir lá assinar e levar o documento. Eu fui lá e eu assinei. Fui lá e ele disse que não, que ele 

disse que não vai… como é… cancelar. Ele disse que não vai cancelar. 

Pois é … assinei. E se essa menina estivesse aqui [Natalícia], ela não tinha deixado que eu com 70 anos fazer 

essa burragem. Está aí ó, um ano e pouco o colchão… mando dizer a ele… esses dias ele esteve aí brigando mais 

Natalícia. Disse que Natalícia é enjoada, que ele vem cá pegar para cancelar não é? (balança a cabeça 

negativamente)… até hoje não apareceu… essa injustiça na minha vida! Aí a menina lá do Banestes falou assim: 

- Se a senhora tivesse comprado aqui eu cancelava. Ele que se virasse com o colchão dele que ele ia ter que ir 

buscar… Porque compadre comprou m do mesmo… na mesma época, a mulher aí cancelou… cancelou e 

mandou que o… que ele tinha que pagar; ele já tinha pago, que ele não ia pagar mais. Assim que eu fiz… queria 

que esse Carlinhos – ele mora aí em Itaúnas – veio aqui: “Não Dona Zirinha, a senhora deixa que eu vou ficar 

mais tempo lá nessa firma dele, que eu vou comprar o colchão mesmo, vou pagar para a senhora e eu mesmo vou 

apanhar o colchão. 

Está aí ó o coisa dela. Natalícia como é o nome da firma? Está naquela caixa em cima do guarda-roupa, está o 

telefone dele e… Tatá já falou com ele. Ele disse “menina, deixa de ser enjoada, eu vou aí pegar esse colchão e 

vou cancelar isso, menina!” Até hoje, minha filha! (expressão de desespero). E sabe quanto ele falou que estava 

cobrando?! R$150,00. Quando eu fui ver lá no banco Banestes, a menina disse que estou pagando R$165,00 por 

mês por seis 6 anos (indignada). Está vendo que colchão infeliz de caro! Um colchão de solteiro! Mais de dez 

mil reais!!! 

Isso tem que ser cancelado, minha filha! (indignada)… espera aí que vou pegar… Aí ele chegou aí, a menina 

[Natalícia]  ia saindo para trabalhar. Outra vez ela disse assim: a senhora não compra… não compra… não 

compra… Vocês são muito desconfiadas (envergonhada) e que não sei o quê… que é bom… isso é bom para 
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isso… isso é bom para aquilo. Que nada! (indignada), não é bom para nada não. Não sei… esse homem 

encasquetou comigo: que era para eu comprar. Vim para cá feito uma tonta, peguei os documentos: … a senhora 

dá uma assinatura aqui… Depois mandou me buscar aqui! Um infeliz daí ó… esse menino é gente suja… esse 

menino… um tal de Carlos… até Dona Zirinha, o Pedrão com medo da senhora. Ele levou eu e a filha dele… 

mas eu não vou fazer nada com a senhora não. A senhora vai pegar o seu colchão… que eu não sei o quê… 

porque… fica com medo mesmo! Gente certa… ele ainda fez jogo duro assim: gente certa, a pessoa já fica com 

raiva que dirá… Depois ele ficou todo sem graça. Que ele é vase… esse bicho aí… tem vida torta também… é… 

fiz amizade com esse infeliz … ele me vendeu, vendeu a comadre de Astor foi no dinheiro não é… foi 

R$6.000,00… Aí ele dizendo que esse colchão era de R$6.000,00. Aí quando Tatá foi fazer a conta: não, não é 

de R$6.000,00 não. Ele está com mentira! A comadre que comprou por R$6.000,00 ela disse que quase quebrou 

a cara, que ela foi botar a mão no colchão, em cima do colchão, o colchão escorregou e ela caiu de cara. Se ela 

não botasse o braço assim, ela teria quebrado a cara com o tal colchão! 

Aparece muito vendedor aqui vendendo colchão… vende… (pensativa) negócio de botar sapato… vende um 

bocado de coisas aí. Passa aí vendendo (expressão de raiva) roupa de cama, colchão… um dia essa mulher aí 

(aponta) eles tomaram um colchão… colchão grosso, sabe? Aí quando ele veio, ela não teve o dinheiro para 

pagar… eles vieram e pegaram o colchão dela. Mas esse daí ele não quer pegar de jeito nenhum! Aí Tatá ligou 

para ele e disse que ia botar ele… “Pára menina pode deixar que semana que vem eu vou lá… na semana que 

vem eu vou lá cancelar o dinheiro dela!. Que nada! (expressão angustiada). Meu pagamento vem quase nada! 

(chora). 

12. Além dessa situação pela que a senhora está passando, pode contar um pouco como é 

a sua vida hoje na comunidade? 

É (risos). Hoje minha filha (risos). Aí eu fiquei não é? Papai morreu, mamãe morreu e ainda tive um tempo duro 

depois que mamãe morreu não é? Eu já tinha recebido o dinheiro. Depois que eu recebi o dinheiro, ela morreu… 

eu ia adivinhar que mamãe ia morrer?! Aí chegou lá no INSS, menina, uma tal de Hortência… aquela menina é o 

cão! Aquela menina me fez… ainda bem que eu não chorei – eu sou danada para chorar! Aí falou assim: a 

senhora… vocês não podiam ter recebido! Vêde, eu tinha açougue para pagar, meu pai já tinha morrido não é? 

Oh! Eu tinha açougue para pagar… tinha… ela vivia doente, mas o dinheiro dela… ela vivia doente… o dinheiro 

dela era assim ó… para pagar farmácia. Mas eu não estou perguntando nada disso! Pois a senhora vai ter que 

devolver esse dinheiro! (arregala os olhos em desespero)… hum… aí eu só dei um pouco não é? Mas também 

não para ela, não. A senhora agora vai devolver esse dinheiro! Papai morreu em 2000… ô… 1996 e ela morreu 

em 1997. Ela parece que ia fazer 80 anos. ela é de 1917. Aí ela morreu em novembro… aí esse dinheiro de 

novembro, eu já tinha tirado. Parece que ela recebia… acho 20… dia 20… eu não tinha pego o 13º salário não 

(pensativa).  

Eu fui lá levar… dar baixa não é? Ah? Essa mulher achou ruim… queria o dinheiro todinho… pensei (coloca as 

mães na cabeça) Meu Deus! Como é que eu … aí fiquei lá… mas… Tinha uma coordenadora lá de Pedro 

Canário aí ela me chamou lá “que está acontecendo?” Aí eu falei tudo com ela:  “não. Ela não tem nada que 

fazer isso não… isso aí já é passado… se a senhora tivesse pegado o de dezembro… de janeiro… aí era caso de 

justiça”. Ainda bem que essa infeliz sumiu para lá com um monte de gente. Aí eu fui com a Márcia, uma loirinha 

lá, falou para eu ir lá. Aí ela falou assim: Dona Zirinha, a senhora não vai pagar é nada. Liguei para o Juiz de 

Conceição da Barra… o do banco a senhora deixa lá e a senhora traz o que vai ficar aqui e outro… (pensativa) a 
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senhora fica com um… e o outro a senhora deixa no banco. Até a Cassiane que levou. Assim a senhora não 

precisa vir aqui. Se não puder vir, pode mandar por qualquer pessoa conhecida da senhora. Aí eu mandei por um 

rapaz que trabalha lá no Parque. Ele falou assim: me dá que eu levo… está bom. Aí eu mandei e ele levou… 

entreguei lá e a senhora não vai pagar nada. E graças a Deus não paguei nada (risos, alegria). 

Aí daí para cá eu fiquei sozinha. Mas graças a Deus nunca pedi nada a ninguém, nunca passei um dia de fome… 

não (balança a cabeça orgulhosamente). Só Deus, minha filha!... olha, eram meus irmãos, eram meus parentes, 

era até gente estranha… mandavam as caixinhas assim (risos)… essa rede era de Mário Jorge… entrega à 

Zirinha… Ah! Eu não era aposentada não… eu tinha 60 anos… 61 parece… quando ela morreu… agora eu já fiz 

60… já fiz 70… já vou fazer 71 agora nesse ano. 

Aí eu nunca passei fome, graças a Deus! Eu tinha um caixotinho que eu morava naquela casa ali ó (aponta)… me 

deixaram… eu tinha um caixotinho assim (mostra o tamanho com as mãos)… aquele caixotinho… quando saía 

uma garrafa de óleo, chegava outra (risos humildes). Minha tia, essa tia que está aí em cima da cama, Tia 

Dorota… toda vez a feira dela, ela trazia um pedaço de sabão, uma garrafa de óleo, um quilo de feijão, dois 

quilos de arroz… toda vez era custeado (reafirma batendo as mãos). E as outras me davam assim, minha irmã, 

que mora na Barra, minha sobrinha… que eu tinha uma sobrinha que morava em Vitória, que morreu. Ela 

também mandava de lá. Durante o tempo que eu não me aposentei, aquela feira segura ali… eu tinha feira para 

emprestar! Eu tinha óleo para emprestar para os outros, eu tinha feijão para quando as meninas ficavam sem 

feijão e me pediam… eu tinha não é?... mas eu fui muito feliz, graças a Deus! E até agora quando estou 

aposentada (risos, expressão alegre), tem vez que eu fico sem óleo, tem que mandar comprar aí por Itaúnas. 

Mas quando mamãe me deixou sozinha aí mais essa menina… é ruim, hein?! Graças a Deus nunca passamos 

fome e nem necessidade de nada. E roupa mesmo agora graças a Deus também a gente tinha uma roupinha aí 

não é? Que foi aguentando até agora quando me aposentei, comprei minhas coisinhas, minha roupa, tudo. 

E essa casa que moro não fui eu quem fiz. Um dia eu falei com a menina que estava na horta ali embaixo… a 

dona de uma pousada ali em Itaúnas. Aí chegou e falou: é madrinha a senhora ganhou uma casa bacana! Graças 

a Deus minha filha! Eu não ia poder fazer porque eu ainda não era aposentada. Eu não posso fazer nem uma 

meia água, que dirá… aí a menina deu uma risada (risos). É mesmo. Isso aí foi fundo perdido não é?... que o 

homem coisou … Aí eu já era aposentada. Aí fiz um empréstimo de R$8.000,00… acho que R$4.000,00 para 

pagar pedreiro, para comprar comida, porque eles deram o material, não é? Mas não deram o dinheiro para 

pagar. Agora diz que eles estão vindo com o material e com o dinheiro. Essa casa aqui… foi em 2008… tem as 

folhas dela aí. 2008 que eles… Foi o governo. Fundo perdido. … Eles trouxeram o material, porque não davam o 

dinheiro não (risos). Aí nós já tivemos na roça, já capinamos (risos alegres)… ela capinando, eu rastelando… 

Dentina diz: até vou esperar Luciane… minha neta de 5 anos também estava plantando… estava plantando mais 

a vovó! (risos). Então aí a vida a gente vai levando assim não é? Mas graças a Deus… difícil… e aparece esse 

infeliz para fazer isso assim para me sujar com esse pagamento (triste). Aí eu falei assim… vou contar essa parte 

… não é de hoje que estou com isso aqui engasgado querendo contar para você (risos tímidos)… agora você está 

fazendo essa entrevista (risos)… estou passando para você (lágrimas)… Vou dar uma fala não é? Para ver o que 

a Luciane para ver (eu troco o nome)… ver o que ela me fala de… sobre esse colchão… está aí encostado ó… 

ninguém mexe… 

 

Muito obrigada, Dona Zirinha, por ter compartilhado sua história e a da comunidade comigo! 
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Entrevista realizada com a Senhora Claudentina Trindade Alves: Presidente da 

AACQUA (biênio 2015-2017), em 11 e 17 de julho de 2017. 

 

1. A senhora mora aqui há muito tempo? 

Moro minha filha! Há muito tempo. Estou com 68 anos. Aí meu pai já morava aqui. Ele fez uma mudança há 

muito tempo. A mudança dele foi até meio demorada porque arranjou logo um casamento e casou lá e depois 

quando ele veio eu já vim com idade de seis meses. Ele retornou a essa terrinha dele, do pai dele. E nisso ele 

ficou até aqui não é? Trabalhou, criou os filhos todos aqui e também eu me criei aqui… não consegui… não 

pude sair (disse bem baixinho)… não saí para outro canto. Tive que ficar aqui mesmo ajudando eles no serviço 

da roça: farinha, moagem de cana. E nisso, depois casei. Quando me casei eu ia fazer 20 anos. É porque eu casei 

no mês de outubro e em janeiro fiz 20 anos. Me casei e fiquei dois anos afastada daqui dessa comunidade. Sim… 

não era dela… mas um pouco mais afastada… lá em cima… mais um pouco, mas que é o mesmo Angelim. O 

nome do Angelim de lá que a gente morava, quando eu me casei, se chamava Angelim do Meio, porque ele é o 

mesmo Angelim também. Mas, ficamos lá dois anos e depois voltei para cá outra vez, porque dependia também 

da terra, do mato que é para trabalhar, que lá não tinha! E tinha que trabalhar… e nesse tempo era só mesmo o 

serviço braçal, não é? que tinha que fazer. E aí viemos para cá e ficamos… até hoje estou aqui (triste). 

2. E hoje… quais são os problemas que tem aqui na comunidade? 

(Triste) É menina… tem muito problema… se a gente for contar e pensar a gente nem dá conta dos problemas 

(risos)… tantos que têm. Tem muito problema… problema de… das pessoas desunidas… Antes não era assim. E 

agora depois, digo mesmo, quando eu estava cuidando dos meus filhos que… também aqui, fiquei aqui, casei. 

Quando eu vim de lá, vim com só um menino, que é o Antonio, mas estava na base de um ano e 6 meses. Daí ele 

acabou de se criar aqui também não é? Tive esses outros todos… todos… foram 10. Mas, três nasceram mortos e 

sete que nasceram vivos e que se criaram não é? Graças a Deus estão aí… é… são cinco homens e duas 

mulheres. Aí nesse caso ficou aqui… a convivência era boa, que não era tão mal assim. E a vida, também, da 

comunidade também sempre era mais… sempre tinha mais facilidade com comestível, com a plantação e daí 

para cá tudo ficou mudando… ficou meio difícil (lágrimas). 

3. A partir de quando começaram as mudanças? 

Menina… tem uns 40 anos ou mais… essa mudança aí (lágrimas)… é… aí entrou também a grande empresa e 

também foi… foi apertando mais os moradores… quem foi para a Vila foi… quem não foi… ficou… mas, já 

ficou mais apertado um pouco. E, menina, se você bem pensar o que tenho passado aqui. Só Deus mesmo! A 

gente com muita fé em Deus mesmo, porque é tanto do conflito que vem para a gente não é? Mas, a gente com fé 

em Deus!... Quando pensa que não, alivia um, volta outro e daqui um pouco… ai… ai… vamos ficando… 

lutando… lutando. Depois, no tempo da Aracruz (sempre torcendo as mãos, expressão carregada, cansaço, olhar 

perdido) a gente passou um perrengue também. Depois ela voltou lá, veio para cá disse que mudou… mudou o 

nome, passou para Fibria. Aí ela veio também já querendo ajudar a comunidade. Agora aí também eu acho que 

desse tempo para cá também está dando uma melhoradazinha sim. Depois disso, a gente não está conseguindo a 

terra. Mas no caso, a gente fez assim uma parceria com ela, já dá uma ajuda a gente também. Já está facilitando 

também a vida das pessoas. 
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4. A senhora pode me dizer que tipo de ajuda? 

Ela dá. Ela está dando assim. No começo ela queria fazer um TRT (termo de comodato) para ela passar um 

hectare de terra para cada um, cada família. No caso, se tivessem 12 famílias aqui na associação… A gente 

passou um perrengue também para fazer a associação. Mas, aí a gente conseguiu. Depois, eles falaram se a gente 

conseguisse fazer a associação, então era mais fácil de dar uma ajuda a gente. Aí lutamos também e fizemos. Aí 

ela veio dar esse hectare para cada família… tem umas famílias lá em cima que a gente já estava conseguindo, já 

estava conquistando (risos)… esse terreno lá que já estava bem trabalhado nele, não é? A terra esta estava mais 

macia, como se fala! Aí eles… teve um conflito quando eles falaram que iam dar mais um hectare para cada um. 

A gente foi… e o que a gente fez?… a gente (pensativa, triste)… e fomos lá para dar mão de amigo, combinar 

com o pessoal que estava lá e não concordaram (lágrimas). 

5. Então o conflito foi com as próprias pessoas da comunidade? 

Foi… da comunidade que já estava lá trabalhando, mas só que eles não queriam abrir mão para minha família 

entrar para trabalhar… tem um que é parente… que está envolvendo com tudo isso é um parente. É um sobrinho 

meu que depois que ele saiu daqui. Ele queria ficar aqui ó (aponta para a construção do restaurante). Diz ele que 

era um restaurante não é? Mas eu acho que um restaurante para funcionar aqui nessa comunidade é meio difícil 

não é? Não tem dinheiro assim… que não têm pessoas empregadas e tudo. Mas ele queria… não sei o que ele 

estava pensando na vida dele?! Mas mesmo assim, por isso, a gente combinava. Só que não deu mais certo, ele 

ficou trazendo pessoas estranhas… e o combinado nosso não foi com gente estranha! (categórica)… foi tudo da 

família. Que a família, ela pode se desentender, mas ela volta e se entende outra vez. Aí ele se juntou com esse 

pessoal de lá que é estranho… é um pessoal que só Deus sabe!... sabe Deus!... ficando… não sei onde nós 

estávamos com a cabeça também de combinar com esse pessoal para vir, para ficar lá, para trabalhar junto 

comigo! Que a gente achava assim: vamos trabalhar, vamos plantar; ele precisa, eu preciso; era um conhecido da 

pessoa e aí quando chegou… 

6. Eram quilombolas? 

Se eles eram quilombolas, eles são do outro lado do rio Itaúnas para lá. Que eles são nascidos e criados para lá. 

Aí ele ficou. Depois ele começou “enrixar” querendo tirar as pessoas de lá… (pensativa). Eu ainda chamei ele 

para conversar duas vezes, ele não concordou. E meu sobrinho já caiu no meio deles, ficou para lá. Não quis 

aceitar esse combinado. Nós tivemos que voltar. Só que eu perguntei para… aí eu falei assim… a firma falou 

assim… não… vai dar jeito… com gente mesmo é difícil… vai para a justiça. Voltamos, ficamos. Aí 

pensamos… então vocês vão nos ajudar no hectare. Aí ela concordou: ajudo!... que é um pedacinho de terra 

pequeno, mas também não tem o cuidado meu… não têm condições de cuidar do quintal direitinho… Por mais 

que a gente cuidou… tem umas plantinhas já grande não é? (lágrimas), pé de caju, de manga, fruta-pão, tudo que 

bota… mas está faltando ainda. Aí a gente perguntou se dava para eles trabalharem junto com a gente nos 

quintais, eles disseram que dava. Foi aonde que a gente falou também: a gente já traz a semente, traz muda. Aí 

pedimos uma horta também. Eles lá… eles trouxeram também muito equipamento para horta… sementes… 

Facilitou a gente bastante também essa semente… tempero verde… até semente de tempero verde também eles 

trazem. Agora eles trouxeram mudas de laranja, limão. É… a gente está… voltamos outra vez lá fazer um 

combinado com eles. A gente está com esperança… pedindo a Deus. 
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7. Então Dona Claudentina, na opinião da senhora o que é preciso fazer para resolver 

esses problemas? 

É… uma geração de renda não é?! Tipo uma horta… farinheira. Acho que nem todo mundo pode tocar… não 

sei. Mas eu acho que o mais importante se as pessoas pudessem fazer uma horta aí… para se unir, para todo 

mundo se unir e fazer essa horta para poder ter uma geração de renda não é? 

Mas, os conflitos, eu acho é que pode dar mais certo para isso ser resolvido é chegar na mão da justiça não é? A 

justiça é que vai resolver esse problema desse conflito, desse pessoal… esse conflito aí está crescendo cada vez 

mais… veio bastante gente ainda… mais… que eles botaram por conta deles. Por cima da terra. Já botou por 

fora. Porque lá na terra eles estão querendo mais para a família deles, sabe? Aí no caso, eles botaram por fora 

desse talhão… mas, é a mesma comunidade… 

8. Em áreas de eucalipto ocupadas? 

Ocupada… que é da Fibria. Ela plantou ano retrasado (2015)… ela plantou eucalipto novo… Eu não sei o que é 

isso, minha filha, que está acontecendo que eu… eles derrubam o eucalipto, queimam e plantam. E, sendo nós 

aqui, quando era na comunidade, a gente não podia pegar mesmo não é?... pegava, mas sabia como a gente 

pegava, porque era obrigado, mas quando eles descobriam, eles vinham em cima da gente. Aí a gente falava: 

não, nós não temos lenha para queimar e ia pegando e dava… aliás quando fosse para carvão também. Tinha vez 

que os meninos pegavam e oh! Ixi Maria! E agora não, eles derrubam o eucalipto e ver ele queimar , plantar… 

(expressão indignada). Já estão colhendo, já venderam e ainda fazem crítica da gente, que a gente que é 

preguiçoso, que não derrubu eucalipto proque não quis, porque é preguiçoso. 

Aí eles botaram esse pessoal lá. Quando foi agora eu não sei o que eles viram, resolveram a falar… a querer falar 

com a gente. Sim!!! Antes disso, meu filho lá numa reunião da comissão quilombola que resolve também… 

porque é bom… porque resolve… porque a pessoa sabe, passa essas informações para a gente… ele foi chegou 

lá e foi combinado… combinaram para eles virem aqui. É, dependendo de uma… um pessoal que invadiu o 

eucalipto também que chama Córrego do Felipe, estava lá, eles estavam também. Aí foi combinado assim para 

eles virem aqui, aqui nessa comunidade Angelim 1 conversar, combinar conosco, como era o assunto para eles, 

ficaram com a gente… 

Ele tinha uma associação, mas depois ele podia abandonar e tal, mas ficava junto com a gente para nós 

trabalharmos juntos. Aí esse cara ali de cima não quis. Já o pessoal do Felipe veio. Vieram, chegaram aqui eles 

entenderam e tal. Ficaram contentes por isso. A gente combinou, ficou na associação também. Aí eles não 

vieram. Quando é agora… agora pouco tempo, teve um mês aí… é… um mês… acho que era um mês a dois 

meses que eles resolveram chamar. Não falar com a gente não. Foram lá no Ministério Público. Esse que é meu 

sobrinho entrou lá, pediu licença ao Procurador e fez uma ata mandando convidar para ir lá, para a gente entrar 

em acordo lá… Nós pensamos: Não… além da gente sair, gastar gasolina e é uma dificuldade chegar lá e tal, a 

gente não vai não. Ficamos, não fomos. Ele sabe onde é a nossa casa, é sobrinho! Ele sabe onde eu moro. Então 

ele vem com eles conversar com a gente (balança os ombros). Aí o que ele fez… nós não fomos… foi lá, fez 

outra para o dia 25 do mês de … junho… dia 25 de maio… outra… essa é recente. A gente também não foi lá. 

Aí como a gente não foi, eles ficaram mais irados com a gente. Agora aí temos que aguentar, chamar muito com 

Deus porque aí eles estão no ponto de se vingar mesmo, porque queriam que a gente fosse, a gente não foi. A 

gente espera eles aqui para conversar. Só que eles não quiseram. Então a gente, eu sinto muito porque esse 

sobrinho meu quando ele se… chutou o balde que foi aqui, aonde nós estamos agora… aqui mesmo. Ele falou 
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que não ia ser… ele não ia ser mais… trabalhar como quilombo e movimento de quilombo. Ele podia ficar era na 

terrinha da mãe dele. Mas também, tudo de mal que ele pudesse fazer para nós ele faria (expressão de muita 

tristeza). 

9. E que tipo de coisa ele poderia fazer? 

Ué… e nós aqui com ele aqui… nós poderíamos ter ido ali, como diz o outro, os mais velhos no bigode dele e 

perguntar: me diz agora, que tipo de mal, menino, que você vai fazer para nós?! Você me diz agora?! Que agora 

mesmo eu vou falar para sua mãe, que é minha irmã, sinto muito de você falar essa palavra com a gente! E sua 

mãe, falar com seus irmãos; os irmãos dele já estavam em crescimento… o mais velho… é o mais velho é gente 

boa também… que ele é também… eu só não esperava dele fazer uma coisa dessas com a gente! Como diz o 

outro, parece coisa feita! (categórica). Que esse menino virar assim! Aí… e nós, ao invés de encurralar ele ali e 

perguntar: nos diz menino, que tipo de mal você vai fazer?! Mas, de pouco a pouco, a gente está sabendo o tipo 

de mal que ele está fazendo. Porque tudo que acontece dessas retomadas, dessa revirada tudo… aí o pessoal que 

está junto com ele fala que é ele que… como se diz, o líder é ele. 

10. Ele faz a retomada das terras? 

É ele. Coloca outros de frente, mas ele está por trás não é? Só que ele não entrou em associação alguma. Aqui 

nesse Angelim, minha filha, tem… (tentando se lembrar)… deixa eu ver… quatro associações!!! (indignada). 

Para ver como o pessoal rachou a comunidade no Angelim! Sem ter necessidade, o pessoal de Itaúnas entrar aqui 

no Angelim!! Para fazer a retomada fizeram a associação. Por que esse pessoal de Itaúnas… Angelim é 

Itaúnas… Itaúnas é Angelim, não é?! 

11. São todos quilombolas ou tem gente que não é quilombola? 

Tem gente que não é quilombola. Lá em Itaúnas eles não são considerados… não têm a… (pensativa) a origem 

assim como que é quilombola! Que antes quando apareceu esse nome que disse que é quilombola… era negro, 

chamava de negro. Aí não sei como foi que mudaram esse nome, colocaram quilombola. É, esse nome também é 

recente. Era crítica para eles. Quando a Fase vinha fazer reunião aqui… é, a gente sente também que essa Fase, 

ela é uma ONG e ela está no meio desse pessoal lá. Antes ela ficava… a Fase… ela está lá junto com eles. 

12. A Fase atuava aqui na comunidade Angelim 1? 

É… a Fase atuava com a gente… atuava. Ela que começou trazendo as pessoas, fazendo a reunião não é? Mas, 

só que ela foi umas pessoas que trabalharam com a gente, mas não mandava a gente tomar, fazer retomada, 

cortar eucalipto verde, fazer roça! Ela nunca fez isso!!! Ela disse que era uma escola de informação, que a gente 

acompanhou. Só eu acompanhei por cinco anos. Mas, ela era uma escola de informação, ficava dando as 

informações dela… deles… Mas ajudando a gente não é? Reconhecer os direitos da gente; quanto que a gente já 

tinha perdido e quanto que a gente poderia ganhar. E, reconhecendo os direitos, ela explicava, trazia gente de 

fora, de Brasília; pessoal assim de fora, ela sempre trazia, de Vitória, do Rio de Janeiro, para estar ajudando 

também naquela explicação… dos direitos e falando que a gente, se lutar, que um dia pode conseguir; que essa 

terra está na mão do governo, da Fibria, mas quem sabe que um dia ela podia… a gente podia conseguir… Era 

com luta! Só não podia desanimar. Então era nisso que gente estava! E chamamos… ficou esse homem aí… 

Juca, que se chama João Campos dos Ramos… João Ramos…. Aí ele entrou também por causa do Ticumbi; 

participava de uma brincadeira do Ticumbi… Por causa dessa brincadeira de Ticumbi, ele foi se chegando com a 

gente e com esse pessoal também que eles valorizam o Ticumbi, porque é uma brincadeira tradicional, não é? 

Antiga! Que era dos escravos e tal. Ele se encaixou no meio e… mas… de repente, como se diz, ele não é 
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quilombola e ele não entende também qual foi essa brincadeira do Ticumbi. Aí ficou e nisso ele foi ficando junto 

com a gente… foi ficando. Quando pensa que não… aí os meninos pensam de fazer essa retomada, que fala que 

é retomada lá na Fibria. E ele estava, ele veio também, mas assim todo desconfiado e tal. Mas, ele foi achando 

que a gente tinha coragem, graças a Deus! Que a gente sempre teve e tem e ele foi achando e foi se, como se diz 

o outro, se engrupando… engrupando… hum… Que esse cara, minha filha, está dando dor de cabeça até hoje! 

Quando ele chegou, ele pulou para lá, aí ele se achou que ele é o dono… O que a Fase fez? Reconheceu como 

ele era o mais trabalhador do que nós… valorizou ele, trouxe gente de fora, fez documento, fizeram… filmaram, 

fizeram um vídeo… uma coisa aí que tem falando que ele é o mais trabalhador, os filhos dele. Isso aí é o que eles 

fizeram… o que eles puderam fazer para nós, e valorizando eles, fizeram. 

13. A Fase então ficou com vocês em que época? 

Ih menina! Eu acho que ela ficou até (pensativa)… eu acho que até 2005… não… (tentando se lembrar)… não… 

ela ficou até quando a gente estava se dando bem com eles não é? O João estava aqui. Agora não estou lembrada 

não. Mas, tem uma base aí já de uns 4 anos mais ou menos. E já passou para o outro lado. Ela veio aqui 

(expressão de raiva, indignação). Sabe o que ela fez?... Achei também que ela foi muito falsa para nós. Quando o 

João saiu, se deslindou que separou de nós, ela veio aqui combinou com nós para ficar tocando… Mas, eu 

também acho que ela pensava assim: se nós ficássemos tocando o restaurante, fazendo a comida para servir para 

o pessoal que vem para aí para Itaúnas, às vezes ela achava que o João ia dar as pazes, ia perdoar tudo e nós 

voltávamos numa boa. Aí nós não… não quero mais não. Não, não, não dá mais. Marcelo disse: não, Dona 

Claudentina mais Dona Auzerina, vocês têm como tocar essa cozinha aí e tal. Marcelo falava assim: vocês vão 

ter resultados de cinco anos em diante. 

14. Quem é Marcelo? 

Marcelo é da Fase… e dando aqueles conselhos, aí nós resolvemos… É… Então, nós vamos tocar essa cozinha 

aí mesmo. Aí o que vocês puderem fazer, me ocupar, se precisar de mim, vocês falam porque estou pronto para 

ajudar vocês. Aí o que acontece?! Aí nós nos animamos! Terezino já foi fazer as plaquinhas para colocar na 

estrada, lá em Itaúnas. De Itaúnas, ele veio botando por ali, nessa estradinha daqui! Aí quando nós estávamos 

pensando que nós estávamos com eles… nós já não estávamos mais. Quando a gente ligava para ele lá em 

Vitória, ele já não respondia mais. E foi passando… foi passando… quando a gente pensa que não… a gente só 

via o carro deles passar aí ó (aponta para a estrada)… o carro preto que eles tinham, passar aí ó… passar lá para 

cima. Aí as reuniões já estavam feitas lá. Aí já estava na reunião lá. Aí daí foi pior. 

Diz que agora semana passada eles tiveram um grupo de pessoas ali na estrada de Itaúnas fazendo reunião e ela 

estava. Ela estava. Só que eu soube depois… lá em Itaúnas, eu soube que a reunião que eles estavam fazendo 

lá… ali… é que eles estavam chamando o pessoal de Itaúnas para entrar na associação deles para fazer a 

retomada do quilombo (expressão de desespero)… então… do quilombo (lágrimas). Agora quem está em cima 

do quilombo já é… diz que já estão fazendo a retomada do quilombo. 

15. E a senhora acredita que a forma de resolver isso é… 

Com o Incra. Isso mesmo, com o Incra, com o governo, o governo do Estado, eu acho que até o Prefeito podia 

dar uma força não é? E o governo do Estado e a Fibria… e o Incra. 

Assim, quando nós fomos lá em São Mateus no Ministério Público, a gente foi para acertar um acerto que a 

gente tinha com a Fibria não é? Então, ele o Procurador puxou esse assunto: o porque nós não fomos lá! E a 

Fibria estava lá (tristeza). Ela estava lá com um pessoal, com bastante gente, acho que era… tinha advogado, 
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tinha o gerente mesmo, estava tudo lá… Então, ele falou não é? Quando ele falou assim nós estávamos lá. Nós 

fomos tratar de outro assunto não é? Aí o Farlley foi e falou que se nós não… não… por que nós não fomos? 

Isso aí doeu… está doendo até em mim! (lágrimas). Por que nós não fomos? Lá? Quando o João… quando teve a 

reunião lá e nós não fomos? Por que nós não fomos? Então nós não fomos lá nessa reunião… nós nunca vamos 

ter paz! (lágrimas) Porque nós não fomos, nós não fomos, nós nunca vamos ter paz. Paz… aí deu para doer, não 

deu? Aí meu irmão, meu irmão, que é o Pedro, falou assim: Não, doutor, nós não viemos e não dá para nós vir. 

Porque se for o senhor que chamasse nós vínhamos. Mas, é chamado do João e outra: quem tem que acertar isso 

com esse povo que é para chamar para nós irmos lá e conversar para a Fibria não tirar o povo que ele botou na 

comunidade, nós é que tínhamos que dar essa força para eles. E hoje eles estão com raiva de nós, que nós não 

fomos lá, por isso que eles não estão tendo essa força, porque nós não fomos dar essa força. Oh! Se nós 

fôssemos, nós estávamos complicados… e se nós não irmos, nós também estamos complicados com eles. Olha 

só! Aí quando nós… compadre Pedro mais Terezino começaram explicar para o Procurador, ele foi ficando 

assim ó (expressão espantada)… ficou abismado… ficou… ele falou assim: Mas, ele fez eu fazer um ofício para 

mandar para entregar à Fibria não tirar ninguém de lá. Aí a Fibria olhou assim… Aí compadre disse: quem tem 

que dar jeito nesse pessoal, Doutor, não somos nós, que nós não temos uma letra assinada que a Fibria passou 

para nós, nem o governo. Quem tem que dar um jeito nesse pessoal é a Fibria, é o Incra, ou aqui mesmo no 

Ministério Público, e eles que botaram esse pessoal lá. Aí que ele ficou!… Aí na saída eu perguntei a ele: ô 

Doutor vou perguntar uma coisa: o senhor vai nos incriminar ou vai nos processar porque nós não viemos? Ele 

disse: não. Não vou fazer isso! E vou perguntar ao senhor: foi o senhor quem mandou ou foi o João? Nós 

recebemos duas atas lá! Ele: não. Foi o João. Falou declarado, foi o João! Aí eu falei também declarado para ele: 

então o senhor fique sabendo que se for o João que mandou nos chamar aqui, nós não viremos. Se for o senhor, 

nós viremos. Se for o João nós não viremos porque ele sabe a minha casa; ele foi nascido e criado dentro de 

minha casa, ele sabe onde é. Se ele for lá, é claro que a gente não vai tocá-lo, não vamos fazer nada com ele. A 

gente até agradece muito se ele for lá não é? Ele não quer ir, mas a gente agradeceria muito! Aí, agora aqui para 

nós virmos aqui fica difícil (lágrimas). 

16. É uma situação que não se resolveu ainda dona Claudentina… 

Não resolveu e está perigoso e eu acho assim… não está porque Deus está com a gente, mas… 

17. Tem risco de alguma violência? 

Tem sim. Tem o risco (lágrimas) não é? Porque agora mesmo meu filho ele veio até que o Coronel veio aqui, 

conversou com a gente, ele conhecia a gente. Por tanto sofrimento que a gente vem sofrendo, aí ele veio 

conhecer a gente. Aí depois disso, umas duas semanas que passaram que ele veio, meu menino foi para Itaúnas 

vender os temperos verdes dele, mas só porque ele também bebe… tem a culpa porque bebe… mas com essa 

rixa grande já desse menino, filho do João lá, João Ramos. Dizem que ele… aí a polícia encarou ele, ele levando 

um facão… o facão dele na caixa de tempero verde! A polícia encarou-o, mandada do outro que já estava lá. 

Essa aí que é a minha preocupação não é? Um cara bandido, pode se dizer que é… e falar com a polícia e a 

polícia atender. Enquanto nós que fazemos tanto rogo, na Delegacia de Conceição da Barra não dá nem para ir. 

Quando eu cheguei lá que falei com o cara que estava lá e que puxou a ficha, falou que a ficha dele lá é limpa. 

Não procurou saber mais como porque que ele fez isso conosco até agora. Por causa disso foi lá… ele foi lá 

falou com a polícia… essas polícias… policial passa por aqui também para ir para lá, para a casa deles… que 

toma café, ganham as coisas lá e tudo. Aí ele viu o menino lá… eu também não sei se o menino (Cazuza) falou 



264 

 

alguma coisa, de boca a fora… é o Cazuza… Cazuza. Aí ele pegou-o, algemou-o, chutou-o… a canela dele e 

algemou. 

18. Isso foi quando? 

É… agora… semana… esse mês passado, minha filha! Acho que não tem nem mês. A sorte dele que a oração de 

mãe vale muito gente!!! (expressão triste e indignada) E eu não deixo de rezar pelos meus filhos… não deixo… e 

agradecer! Disse: menino você não adianta nem se lastimar, chorar, procurar a justiça, porque a justiça nossa é a 

do céu. Você deixa… porque sorte sua… ainda deu sorte desse cara enfiar aqui… entrar aqui! Quando chegou lá 

naquela entrada (aponta) ali, ele soltou-o. Encontrou uma tia dele, mulher do tio dele. Ela parou de carroça, que 

eles vinham da igreja crente. Aí eles tiraram ele de lá. Aí ele já estava algemado já. 

19. Ele estava no carro da polícia? 

Estava no carro da polícia. A bicicleta cargueira dele, que ele levou para vender as coisas dele, ficou lá por 

Itaúnas. Aí teve gente que chutou essa bicicleta dele e apanharam o facão dele e até hoje não entregou mesmo. 

20. A polícia? 

Não. Outra pessoa que pegou e a polícia… aí que a polícia entrou aqui (aponta para a estrada)… E se dá na 

cabeça deles para ir para São Mateus ou entrar nesse eucalipto para dar um fim… consumir com ele por aí?! Foi 

muita sorte da gente, menina! Deixa isso para lá… deixamos… colocamos na mão de Deus. A nossa justiça só 

de Deus mesmo! (lágrimas). 

21. Situação difícil, Dona Claudentina. Na opinião da senhora como esses problemas 

podem ser resolvidos pela comunidade? 

É menina! (pensativa, triste, lágrimas). Eu acho assim que o recurso que tem é se as pessoas se unirem não é?... 

se unirem… as pessoas da comunidade. Trabalhar, esquecer esses problemas ruins que estão acontecendo… 

ter… aumentar sua fé em Deus, se unir mais não é? E trabalhar mais para as pessoas verem que a pessoa não 

quer briga… Tem que trabalhar para ter as condições de vida melhor na vida. É só a gente mesmo trabalhando, 

unindo, esquecendo desse povo não é? Pedindo a Deus que a gente se esquece deles e eles se esqueçam da gente 

também. E também por outra, a gente pode também pedir uma ajuda a uma autoridade também. Eu não 

desanimo também porque Deus… Deus ajuda a gente também e ajuda as autoridades não é? Dependendo… é 

igual um médico… as pessoas falam assim: eu tenho isso comigo, aquele médico não é bom, aquele outro não é. 

Eu, graças a Deus, eu nunca… quando eu estava criando meus filhos, nuca achamos um médico ruim, porque eu 

ia; mas, primeiro botava na mão de Deus; quem vai cuidar dos meus filhos é Deus, é Deus quem vai guiar esse 

remédio que esse médico vai passar para o meu filho, meus filhos! E todos eles se davam bem, graças a Deus! 

Nunca ninguém ficou internado, nunca foi obrigado a passar o dia inteirinho, ficar lá no hospital e correndo 

daqui para ali com… meus filhos, graças a Deus, nenhum deles… Quando eu via que os remédios de casa, 

caseiro, que talvez já não dava mais certo, já ia para o médico… Quando eu via também que o dos médicos já 

não… buscava o caseiro, graças a Deus! Então, eu entendo assim: que a gente coloca na mão de Deus. Ele 

também. A gente e Ele… e pode procurar um recurso com uma autoridade que pode ajudar a gente! 

22. Por onde começar? Qual o mais urgente? 

É menina, eu acho que é a união mesmo, as pessoas se unirem não é? Pedir muita força a Deus, oração. Isso aí é 

necessário, ter bastante fé em Deus! Eu falo mesmo também que eles pedem por isso. Não quer conseguir a 

rezar, acompanhar nos grupos de oração porque, como diz o outro, “Orar e vigiar” não é? para não cair em 



265 

 

 

tentação. Mas, eu não sei o que eles estão pensando da vida deles, que fica aí entregando esse ponto fraco para 

eles. Mas eu acho que é a pessoa se ajudar em oração, rezar para ser resolvido isso! (lágrimas). Na oração. Eu 

entendo isso. Tenho certeza em Deus que é isso. 

23. A senhora pode dizer-me se tem gente de fora ajudando a comunidade? 

É. Tem uma também, essa empresa que não estou sabendo o nome dela direito, lá de Sergipe, que ela ajudou a 

gente, vai ajudar bastante com três peças que ela passou para a gente. Já está com dois anos aí que ela passou 

essa… acho que de dois para três anos. Só que gente não está conseguindo, porque está correndo risco muito na 

vida da gente do… da energia não é? Para passar para lá. Mas até que a energia a gente conseguiu… Ela trouxe 

para a gente um … (pensativa)… um forno… não, ela trouxe um raspador de mandioca e ela trouxe… uma 

estrutura de goma e um cortador de ração. Então, três coisas ela trouxe. E a Petrobras também que a gente 

conseguiu… a gente estava ali um dia quando a menina entrou aqui trazendo um… uma revistinha, falando 

assim que era da cadeia da mandioca. Eu ia para a roça nessa hora. Quando olhei para ela e vi, que peguei essa 

revistinha, aqui onde ela estava. Aí falei com ela: Eh! Não é que a Petrobras está querendo ajudar as 

comunidades? Porque, principalmente as pessoas que vivem aqui há muito tempo. A senhora mora aqui há muito 

tempo? Aí perguntou quanto tempo eu morava aqui e tal. Então ela quer ajudar a essas pessoas e é uma cadeia da 

mandioca. Essa revistinha, a senhora pega, a senhora lê e aí vocês vão ver como ela vai ajudar. Aí também ficou 

seis anos… cinco anos lutando e seis anos agora que já vai fazer, a gente já conseguiu o projeto andar também. 

Foi uma boa também que ela está ajudando. 

No começo ela veio, fez reunião aqui perguntando o que a gente precisava na comunidade para tocar o serviço 

que a gente tinha. Como a gente, toda a vida, foi invocado e foi criado… foi invocado, envolvido pela mandioca, 

não é? (risos). Que às vezes nós… nós estamos sem mandioca! Uma hora penso e me culpo também por causa 

daquela terra lá que era tão boa de plantar mandioca. Depois que a gente foi afastado de lá, ficou tão difícil para 

a gente plantar mandioca. Então, nós estamos sem mandioca, mas com fé em Deus a gente vai conseguir. 

Aí a gente é apaixonado e a luta da gente era a mandioca; a gente foi e pensou numa casa de farinha. Se ela podia 

ajudar. Aí estavam meus meninos todos e tal e ela disse: Está bom! Ia ver se ajudava. Aí perguntou o que a gente 

precisava para a casa de farinha. Aí nos fomos falando. Só que eles jogaram tudo… as coisas modernas mesmo 

da farinheira, para ser (risos) tocado aquele serviço, para aliviar o lado das pessoas; deles que já entendiam um 

pouco, que já viram o sofrimento da ralagem da mandioca. Então, eles pediram um forno à energia não é? 

Elétrico; pediram uma peneira também à energia; pediu prensa; pediram lavador e cortador que é para processar 

massa. Aí formou essa casa de farinha. 

Quando eles voltaram lá. Ah minha filha! Isso foi luta… viagem e mais viagem aqui e reunião por cima de 

reunião levando a gente. Nós íamos para Conceição da Barra, nós íamos para Itaúnas, nós íamos para São 

Mateus. Cinco anos atrás. Ia para o Angelim 2. Aí fomos nós para o Angelim 2 e entramos em parceria com a 

Petrobras. Lá no Angelim 2, de tantas reuniões já… Sim, no caso, ela ligou dizendo que vinha para cá para fazer 

reunião para dar uma decisão qualquer. Aí quando ela veio ela falou. Aí nós fomos lá no Angelim 2. E lá ela 

falou que estava certo… podia ser essa casa de farinha. Aí pedimos a casa de farinha; o Angelim 2 pediu a casa 

de farinha também. Depois eles vieram cá ver o lugar… aí eles vieram e falaram que eles só podiam passar essa 

casa de farinha se tivesse um lugar certo, como bem tinha uma associação, para dali a associação ter aquele lugar 

para trazer os materiais e assentar aquela casa de farinha ali. 
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Nós não tínhamos associação. E daí? Aí fomos lutar pela associação. Depois que fizemos a associação, ela veio e 

pedindo o documento do lugar. Aí conversando eles entenderam que era terra dos herdeiros e cada um podia ter 

só um pedaço. Então, quem tinha esse pedaço que já estivesse deslindado, que tivesse um pedacinho com 

escritura para doar para a associação, para eles fazerem essa casa de farinha. E hoje e amanhã… e hoje e 

amanhã… e nada… ninguém deslindava… ninguém deslindava… e essa casa de farinha… Aí sim, eles falaram 

que essa casa de farinha era grande e ia trabalhar, dava para fazer… não sei se eram 30 sacos de farinha por dia. 

Aí minha família pensou; não meus meninos, meus meninos estavam animados. Como nós íamos mexer com 

essa casa de farinha grande sem ter fartura de mandioca não é? Aí concordei: é ninguém vai querer vender… a 

terra nossa pouca. Como que nós vamos fazer? 

24. Quanto de terra vocês têm? 

Nós? Cada irmão parece que ficou… depois que fizeram essa medição, parece que são três hectares e pouco para 

cada um não é? Aí a terra era pouca. E essa casa de farinha era monstro. Enquanto… aí fizeram outra reunião… 

que ela veio e fez outra reunião perguntando se estava confirmado. Eu falei assim: não! Aí o meu menino já 

tinha saído, ficou eu. Aí nós já tínhamos conseguido a associação (risos). Aí que eu estava em frente. Aí eu vim 

conversar com ela aqui. Aí ela foi perguntou… Aí quando o pessoal da outra associação soube… só que eles 

foram convidados… ficou uma placa ali sabendo… avisando que a Petrobras estava avisando, que queria fazer 

reunião com as comunidades; ninguém ligou. Quando ela veio dizer que a casa de farinha estava confirmada, aí 

os… eles lá souberam; que a notícia corre; chegaram aqui. Quando chegou aqui, cobrou dela porque ela passou a 

casa de farinha equipada em valor de não sei quantos mil para nós e para eles nada! 

25. Outra associação da Angelim 1 mesmo? 

Da Angelim. Outra associação que foi dividida lá, sem ser estas duas que estão aqui. Essas daqui já são mais 

novatas do que a outra. A outra que está lá do outro lado (aponta) é mais velha ainda do que a nossa. Foi quando 

eles vieram formar aqui e queriam que nós passássemos para ela. Aí quando Terezino perguntou: e vocês como 

que é a associação? Assume como quilombola? Eles: não! Aí então nós estamos fora, fomos voltar para fazer a 

nossa. 

26. Então essa associação está dentro do território do Angelim, mas não se considera 

quilombola? 

Como quilombola. É, não se considera. Aí nós também não quisemos ficar. É essa aí que veio cobrando da 

Petrobras! Por que eles foram fazer isso? E questionando mesmo não é? Aí a menina foi e falou assim: não! 

Vocês souberam! Não. Não nos avisaram não. Nós avisamos! Avisa… não avisou… Mas, a menina falava 

assim: menino, mas ficou ali que nós botamos ali, fomos nós que pregamos, quase do tamanho daquela porta ali 

(placa medindo aproximadamente 3mx2m), a placa que eles botaram. Ninguém… porque vocês não viram? Aí 

tem uma coisa: jamais vamos deixar de atender a família da Dona Claudentina! Eles estão com dois anos nos 

acompanhando! E vocês, nós estamos vendo aqui agora, ó! Aí eles já ficaram assim. Aí então… dissemos: não 

Suelem, o nome da menina é… era Suelem. Suelem vamos fazer outra… eu já estou resolvida, Suelem, a não 

querer mais essa casa de farinha. Aí eles ficaram olhando assim. Não dá para diminuir ela não? Fazê-la menor? 

Aí ela: Dá! Mas dá Dona Claudentina, mas vai sobrar dinheiro! Aí ela falou assim: o que vocês querem? Vocês 

querem uma casa de farinha? Não. Não quero. Nós não queremos casa de farinha. Senhor Anagildo mais o 

senhor Getúlio que é o pai do… Getúlio é o pai do João, o senhor quer a casa de farinha? Não. Não quero, eu 

tenho uma lá e faço minha farinhazinha. Não quero! E o daqui, o Timbohiba, são os dois que se ajuntaram, as 
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três famílias. Vocês querem? Também não quero. E nós queríamos casa de farinha. Assim, dá para diminuir a 

casa de farinha, fazer menor? Ela disse assim: dá Dona Claudentina, mas vai sobrar dinheiro! Aí sim, eles 

pediram: “nós queremos água para irrigação!”. Ela: não! Aí nós não damos água para irrigação. Então, nós 

queremos um poço. Aí ela então, nós vamos ver o poço. Nós não temos poço aqui. Mas, nós vamos querer e tal. 

Anagildo: não faço questão não, mas pode passar aí para o pessoal do Timbohiba, não sei o quê… Aí ela foi e 

falou assim: então dá Dona Claudentina para ser dividido um pouco desse dinheiro para passar para eles? Dá… 

você vê o que dá para fazer a nossa casa de farinhazinha e dividir um pouco. Não faço questão não, minha filha! 

Eles ficaram olhando assim. Ela: então, esse aqui ó que vai… que sobrou daqui da farinheira de Dona 

Claudentina, da família dela, eu vou passar para enteirar (completar) o de vocês. Está bom? É… está bom. A 

senhora concorda Dona Claudentina? Concordo! Aí virou… nada de casa de farinha porque nossa… nada. E 

nada. E aí Terezino veio embora de Linhares. Aí nós fomos mudar de plano. E Terezino: é mãe nós vamos 

mudar! Dá não esse negócio de casa de farinha, não dá! O tio Pedro que está em frente também disse que o 

documento… e não está conseguindo nada. Nós vamos mudar! Então, vamos pedir um transporte para nós… 

Que nós já estávamos mexendo com a horta não é? Eles, passando um caminhãozinho para a gente ou também 

até talvez até um trator, quem sabe? Nós vamos mudar! É, então vamos mudar! Aí soube também que o Angelim 

2 mudou, foi lá pedindo, dizendo que não queria mais a casa de farinha, queria um caminhão. Eles foram e 

passaram esse caminhão para eles para lá. E nós ficamos, menina, nessa luta! Aí ela veio. Um dia ela veio 

mesmo e concordou: não, está bom Terezino! Pára com esse negócio de casa de farinha? Pára. Vamos jogar nos 

transportes? Vamos!. Aí foi que foi. Aí jogou um tratorzinho e um caminhão; um tratorzinho com roçadeira; um 

aradozinho para ajudar na rocinha que a gente tem e um caminhãozinho também para fazer a entrega das 

coisas… baú… aí eles colocaram baúzinho também! E o que foi mais? Ah! Uma prensa e um forno também não 

é? (risos). Eles concordaram. Ah menina! Foi bênção! Mas, só que o pessoal ao redor também ficou morrendo de 

raiva de nós (risos)… ai…ai… Os arredores, principalmente esses em que estão os líderes da comunidade, dos 

quilombos que estão vendo. Está chateado, disse que caçou e está procurando… esse meu sobrinho… como foi 

que nós conseguimos fazer um projeto desse! Que pela nossa associação não foi… não foi! (triste). Mas, eu não 

devo nada a ele. Por mim, ele pode rodar e fazer o tanto que ele quiser que eu não… (pensativa). Ele estava aqui 

na cozinha ainda quando a menina veio. Eu ia para a roça ali, quase uma hora dessas mesmo… passando por 

nós… quando a menina veio trazer a revistinha, ele não ligou de me dar essa revistinha. Maria Domingas, que é 

minha sobrinha, que estava passando, que trabalha em Itaúnas até hoje. Ela trabalha, ia passando ali, ele fez 

questão de gritar Maria Domingas para entregar a revistinha para Maria Domingas e para mim não entregou 

(magoada). Aí daí eu já fui conhecendo como é que estava o coração dele, não é menina?! (triste, magoada). Aí 

estamos nessa luta! 

Só chegou o trator… o trator já chegou mas, está faltando agora o caminhãozinho. Mas, ela já veio aqui e 

confirmou tudo também não é? E o caminhãozinho eles estavam trazendo as peças ainda para montar ali. Isso é 

em Linhares que vão montar. Aí está vindo o caminhãozinho, a grade e a pensa e o forno. Eu acho que vai vir 

tudo no dia que vier o caminhãozinho. 

27. Além desses que a senhora falou, tem mais alguém ajudando a comunidade? 

Teve o Banco do Brasil também. É… ajudou a gente. Ele fez… ele deu estudo aqui de… de uma escola assim 

de… BB Educar… BB Educar. Era para pessoas mais velhas… pessoa que tinha pouco estudo… que tinha 

pouco estudo. Então, a professora foi a Patrícia e a Maria Bárbara. Dois anos. No final dos dois anos ele pediu 
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que se a comunidade quisesse fazer um projeto, faria porque ele atenderia esse projeto porque a comunidade 

estava precisando. Aí elas foram falar para nós. Aí nós fomos não é para lá… eu e Zirinha. Só que os outros que 

estudaram também, não quiseram ir. E depois ficou com raiva porque esse projeto veio para nós, foi para todos 

que estudaram. Mas era para a comunidade que ele falou não é? Que recebeu … que tinha escola e tal. Aí nós 

fomos para lá, para a Barra aí que ele pediu, que ele falou que… perguntou o quê a gente precisava. Aí a gente 

pediu para a casa de farinha também (risos. Tem uma sobrinha minha que falou que tudo que nós fazemos aqui é 

para a casa de farinha! Tudo que nós fazemos aqui é para a casa de farinha! Tudo é para a casa de farinha! 

Enquanto a gente não ver, com a fé em Deus, a casa de farinha arrumadinha (risos) não descansamos (risos). Aí 

pedimos uma prensa, já não tinha prensa, que a prensa de madeira já estava toda quebrada. Pedimos uma prensa, 

um forno, pedimos uma mesa grande. Pedimos para colocar na casa de farinha, pedimos uma caixa d’água, pia, 

mangueira, é… cimento, lajota, eternit, para dar uma reforçadinha na casa de farinha… Que foi mais… 

(pensando). E Patrícia colocou um ralador de coco também. Aí foi o que veio. Também quando eles foram fazer 

o projeto procuraram pela associação. Aí foi aonde que nós ficamos mais apavorados de fazer uma associação 

aqui, para quando fosse fazer um projeto, uma comunidade velha, com tantos anos, sem ter uma associação! Aí a 

gente falou, ela perguntou se a gente tinha associação; a gente falou que não tinha. Eles falaram: É, agora vocês 

terão de achar uma associação que queira encaixar essas coisas aí de vocês; vocês cão conseguir. Agora, se vocês 

não acharem, está perdido. Aí foi por isso também que a gente ficou apavorado e foi lutar para conseguir uma 

associação. O Linharinho foi e pegou. 

28. Então o que vinha para cá foi para o Linharinho? 

Linharinho… aí pegou e aí eles passaram para nós. Aí, nós recebemos e onde nós temos esse forno que está 

servindo a gente também. A prensa está lá também, a mesa também. Tudo foi uma beleza! O piso… nós demos 

um piso na casa de farinha um pouco. Só que agora foi obrigado passar por cima dele (risos), fazendo outro piso. 

29. E a educação? Como a educação poderia ajudar a comunidade? 

Como? Acho que ajuda a desenvolver mais a comunidade não é? Das pessoas querer participar e também de ter 

um desenvolvimento, um conhecimento fora também não é? Por esse estudo que vai vir, eu acho importante. 

30. E hoje quem está ajudando a comunidade? 

A Fibria, não é? Que a gente fez essa parceria com ela não é? Ela está atendendo as pessoas. Vem também à 

comunidade. Ela… primeiro ela entrou em… coisa de horta; deu os sombrites; deu tela; adubo, semente para 

fazer a horta de temperinho verde. E também a gente foi em agosto do ano retrasado (2015)… aí ela veio… 

quando a gente foi ali, que a gente… que recuaram a gente e a Fibria também recuou, preferiu trabalhar no 

quintal com a gente e não pensou em procurar mais outro pedaço de terra para dar a gente. A gente não sossegou, 

ficou apavorado ainda não é? Quando passou, passado que eles começaram a tirar os eucaliptos deles… mas só 

que essa… esse lugar aí fica também no quilombo não é? Então está uma área lá meio vaga, que eles estão 

entrando em processo de plantação. Aí a gente resolveu fazer outra retomada lá. Aí pegamos aí um pessoal do 

estudo, de Vitória, estudantes. Era um dia de domingo, a gente com dois carros carregando muda para lá para 

plantar. Plantamos lá e ela disse que é o “talhão 36”. Isso foi em agosto do ano retrasado (2015). Vai fazer dois 

anos agora. A gente foi. Aí plantou banana, plantamos mandioca. Foi o dia inteirinho assim virado. Na outra 

semana viraram outra vez com a máquina, plantando milho, feijão, abóbora. Mas, foi pouca gente. Aí que ela foi 

em cima da gente, a Fibria foi. Chegou lá a gente brigou com ela lá, expulsamos, ela saiu. Mas, ela se afastou e 

queria levar um… registrar um boletim para a polícia. Aí os meninos falaram: não. Se vocês registrarem, 
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registrem para a Federal. Ah é?! Então registrou esse para a Federal (Polícia Federal). Aí ficamos. Aí quando 

viemos cá e procuramos gente para entrar não é? Bastante gente (risos). Porque se a gente entrasse com um 

monte de gente e plantasse tudo não é? Era mais força e ela não tinha como entrar com o trator. Aí quando os 

meninos saíram. Não puderam… um foi fazer uma coisa… outro foi fazer outra. Quando eles foram lá e não 

tinha ninguém… pam… entrou com o trator, jogou veneno, tirou a plantação. 

31. E hoje? 

Está lá… voltou e plantou eucalipto já. Aí fomos intimados, Terezino e eu, Toninho, fomos intimados lá na 

Federal. Eles intimaram! Chegou lá a gente conversou que a gente precisa; a gente tem a comunidade, está 

precisando de terra. Espera hoje, espera amanhã, não aparece. Fizemos um combinado aqui com ela, mas como o 

pessoal recuou foi um conflito; ela não ligou mais para falar nada conosco, onde ia dar mais outro pedaço de 

terra. Então, a gente se vendo assim coagido e precisando de um pedaço de terra para trabalhar. Aí a gente teve 

que ir lá e fazer isso. Aí graças a Deus que eles deram razão para a gente. Falou assim: não, eles… Aí depois, a 

gente foi lá… Tornou a nos chamar não é?... outra vez. Nós fomos. Aí porque… aí jogaram veneno. Porque nós 

não conseguimos… não, nós não conseguimos… eles foram lá jogaram veneno, mataram tudo. Aí o que vocês 

querem que nós vamos fazer? Chamá-los aqui para conversar? Sim. Nós queremos. Está bom. Outro dia chamou 

a Fibria, nós fomos outra vez! Ô menina! Ai…ai…ai… fomos outra vez lá de cara com a Fibria. Aí lá que foi, 

nós sem advogado; aí meu filho, Terezino, apelou para Frei Honório, ele conseguiu um advogada para mandar lá 

onde estávamos… conseguiu… chegou o Vinícius, advogado que é do Estado, sabe? Mas uma ótima pessoa! Aí 

quando chegamos lá já estavam… 

Aí deu essa retomada em agosto. Quando foi lá para o outro já… que em agosto, setembro, outubro… na entrada 

do outro ano (2016). Acho que foi em março, por aí, que nos chamaram, qua já tinha botado veneno em tudo, 

matou… Aí a Federal, isso era Doutor Guilherme, era Doutora Carolina estava lá. Aí chamou a Fibria lá e 

perguntou se a gente queria, se nós queríamos que chamassem a Fibria ir conversar conosco. Nós queremos! Aí 

ela foi, chegou lá, eles falaram com eles, que eles fizeram mal, que não era para bater veneno, que era para 

avisar. E, se nós precisamos de um pedaço de terra para trabalhar porque eles… se a nossa terra está na mão 

deles, eles não passam? A gente precisa da terra e eles jogarem veneno e não dar essa terra! Aí… daí o quê eles 

fizeram conosco. 

Nós tínhamos duas opções para conversar com a Fibria. E nós todos lá. Ou nós íamos botá-la na justiça, só que ia 

demorar muito. Ou nós íamos falar outra coisa, o quê queríamos que ela fizesse conosco, para nos ajudar. A 

comunidade tinha que ser ajudada! Aí vocês vão pensar. Aí nós fomos para lá, para outra sala mais o Doutor 

Vinícius e elas ficaram em outra para lá. Aí lá nós pensamos de não botar na justiça porque nós não estávamos a 

fim de briga. Só estávamos a fim de conseguir um pedaço de terra para trabalhar, para plantar para a gente ter 

não é? Eu sei que estou nessa idade, daqui a pouco eu não estou pisando mais… mas, tem os meninos, a geração 

que está crescendo aí, que vai precisar. Aí chegamos lá e pensamos de ela dar um pedaço de terra para a gente 

trabalhar, mais outras coisas que a gente precisava também! Aí a gente foi pensou de… dela ajudar na casa de 

farinha (risos). Não esquece da casa de farinha! (risos)… dela ajudar na casa de farinha (risos), ajudar na casa de 

farinha, pagar o prejuízo que ela deu; a gente queria dinheiro, nós pedimos R$6.000,00 (seis mil reais). Ela não 

quis. Aí pedimos mais uns negócios lá, em valor… dinheiro que ela pode passar. Aí ela… voltamos para lá… 

sala outra vez. Chegou lá a gente falou que nós queríamos um pedaço de terra para trabalhar e uma ajuda na casa 

de farinha e também pagar o prejuízo da despesa que a gente fez, que ela jogou veneno. Aí ela falou: é, dinheiro 
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não dá. Não dá para passar dinheiro não. Aí foi que eu me… aí Terezino jogou computador, jogou mais outras 

coisas lá… não estou lembrada mais agora não… mas eu sei que… aí chegou lá o doutor Jorge… não, foi Doutor 

Guilherme. Só que o Doutor Guilherme já tinha deixado tudo lá arrumadinho, menina! Que bênção! Aí ele foi, 

Doutor Jorge foi e falou: está aqui ó… vocês prometeram a terra para eles e as coisas que vocês têm que dar para 

eles. Foi agora quando nós voltamos lá outra vez. Aí falaram: não. Está bom. Nós vamos fazer, nós vamos dar a 

terra. Mas, é uma terra sem veneno, o Doutor Guilherme falou: Vocês não batam veneno para dar a terra para 

eles. Não, nós não vamos fazer isso. E o computador, ajudar na casa de farinha. O computador já veio entregar. 

Já entregaram o computador e já falaram que vão passar a terra também… passar para trabalhar. Para a 

associação, porque a gente já botou a casa de farinha. A casa de farinha gerar renda não é?! 

32. São muitos desafios, Dona Claudentina, que são superados com muita luta… Pode 

contar-me um pouco mais sobre a história da comunidade, a sua história… 

(Risos) Nessa comunidade?... Uma vida sofrida. Mas, a gente não pode se desanimar… tem que lutar. Não foi 

fácil não é? No começo, a minha vida sempre foi… sempre, sempre lutando! Fazendo ralagem de mandioca. 

Depois quando eu morava com meu pai, minha mãe era sempre mexendo com mandioca. Depois casei também. 

Foi um rapaz… ele era também… como se fala… gostava muito de mexer porque era lavrador, era filho de 

agricultor, não é? Só que baixa renda… umas pessoas também que não… (cabisbaixa, triste). Mas, era uma 

pessoa lutadora, gostava muito de trabalhar em roça; gostava também de caçar (risos)… as caçadas não é? 

(risos). Me contrariava o negócio de caçada não é?... eu queria que ele trabalhasse em roça (risos), não caçar. 

Nós fomos vivendo… depois ele resolveu mais… ele sempre bebia… bebia… bebia. E foi tendo os filhos… uma 

hora dava certo, outra hora não dava… mas vamos botar para criar esses filhos… fomos lutando, criamos esses 

filhos. Uma hora a gente fazia roça; outra hora a gente saía para trabalhar para os outros, pegava empreitada… 

Às vezes agora tem filho que me culpa, porque às vezes se eu saísse, talvez eles teriam conseguido a vida deles 

melhor! Mas, eu penso também que eu não saí porque não podia deixar meus pais, porque estavam de idade e 

tinha que estar do lado deles para ajudar. 

Às vezes eu fico lá em casa sozinha. Hoje eu passo por esta… sozinha e Deus. Mas, meu pai e minha mãe… meu 

pai nunca ficou (lágrimas) porque os dele nunca deixou ele sair; mas tem muitos netos porque… ficou eu, ficou 

meu irmão Umberto, que ele mais a mulher dele tiveram 10… 10 filhos… e aí depois ela faleceu. Deixou uma 

menina de quatro meses e ele ficou aí se batendo, criando aí… então, eles cresceram aí assim…. Ficaram, 

parece, um ou dois anos na casa de mamãe e depois saíram e resolveram fazer aquela casinha lá e aí… eu 

estando perto. 

E, por fim, a gente também já não deu muito certo de viver até o fim com a vida de casados. Chegaram uns 

certos tempos até 35 anos a gente…. Aí depois também não deu mais, que ele bebia, fazia as patacoadas dele, 

mas que a gente aguentava. Mas, depois não deu mais. Aí saiu para viver a vida dele lá e eu fiquei com meus 

meninos (lágrimas)… E nessa luta aí mesmo (sorriso melancólico). Se a coisa já era apertada para mim, aí 

mesmo que foi apertada não é?. No começo, os meninos faziam farinha, faziam rocinha e faziam farinha. Aí eu 

tirava goma e fazia o beiju para vender para ajudar nas despesas da casa. Não era aposentada. Aí depois eles se 

desgostaram aí com o motorista do ônibus, que ele não quis levar a farinha dele para vender para depois pagar a 

passagem… se desgostaram com isso e eles trouxeram a farinha também. Vieram aí na casa de farinha e falou 

para mim que não iriam fazer mais roça nem farinha… O Biano, sabe? O Claudiano, o nome dele é Claudiano, a 

gente chama ele de Biano e o Clóvis, o Cazuza… 
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Aí daí menina foi que fiquei. Eles foram para um tal de facho. A Fibria arrumou esse facho para eles e eles 

foram para lá, para esse tal de facho e eles ficaram uns 10 anos. Imagina?! 

Aí o quê que eu pensei: tem um ano comprando farinha. Aí depois eu fui na Barra comprar farinha. Estive lá na 

feira. E depois eu vim pensando: ah! Não dá mais para eu ficar comprando farinha não. Aí, minha filha, fiquei 

comprando farinha. Depois resolvi não comprar mais. 

Cheguei em casa, peguei o carrinho, peguei uma enxada, peguei um facão e me mandei para a roça. Aí cheguei 

lá falei: agora quem vai fazer uma roça sou eu. Aí fiz a roça (lágrimas). Fiz a roça, nem capinei, matinho era 

baixinho, fui chegando, fui coroando, fui plantando. Quando chegou nove meses já tinha mandioca para fazer 

farinha, fazer beiju. Aí comecei. Aí também dessa vez aí… estou comprando farinha agora por causa dos 

meninos que desmontaram a casa de farinha e tem que comprar farinha. Mas, desde essa vez , não comprei mais 

farinha. Comecei a fazer beiju outra vez para vender. Aí eu fazia pamonha. Depois o meu menino, o Terezino, 

resolveu também fazer beiju comigo porque ele estava desempregado. Fomos e fizemos beiju, levei para feira. 

Aí tanto que depois apareceu esse programa do governo, não é?... de entregar beiju para as escolas. A gente se 

animou bastante. Se eles deixassem era uma coisa muito boa que a gente tinha… dá uma geração de renda bem 

para ele que era desempregado. Depois, eu já estava aposentada. Mesmo assim eu conseguia fazer… não fazia 

mais como eu fazia, mas, eu sempre fiquei fazendo esse beijus mesmo para ajudá-lo. 

Foi quando a gente foi lá no Incaper fazer um documento para poder fazer esses… esse projeto do governo. Aí 

fez e tomou conhecimento com esse pessoal do Incaper. Foi quando também a gente… um rapaz ligou para o 

menino do Incaper perguntando se a gente… se ele conhecia algumas pessoas que faziam beiju precisava de 

um… de umas máquinas. Aí ele foi e lembrou do Terezino, de nós aqui da comunidade que fazia beiju para 

entregar também. Aí ele ligou para o Terezino e se Terezino se interessava em pegar. Se houvesse interesse era 

para ele ligar para o rapaz. Aí Terezino: ai que bom! Era uma… 

Isso está com três anos. foi recente. Pena que a gente não conseguiu trabalhar não é? Aí foi bom também, 

pegamos essas máquinas não é? ele falou que vinha. Quando foi um dia chegou o caminhão ali com elas. Aí 

entregou… e a gente ficou muito animado. Mas, está tendo um pouco de dificuldade para conseguir montá-la 

não é?... trabalhar. 

33. Vocês estão entregando hoje? 

Não. Não estamos entregando nada. Aí sim. Fomos para lá, quando chegou lá eles falaram assim ó: o beiju foi 

cortado. Não vai ter mais entrega. Aí ele falou assim: então não vou entregar mais nada. Aí ela falou assim: tem 

entrega de aipim, tapioca, farinha, tempero verde. Aí ele disse: não estava bem. Aí eu disse: não menino, pega! 

Pega menino! Vamos fazer essa ficha aí! Deixa esse beiju para lá. Beiju é muito bom, mas dá muito trabalho! 

Deixa para lá. Pega esse daí. Aí foi aonde ele pegou. É. o tempero verde não é? O aipim, a tapioca, a farinha e o 

corante, coco seco. Quê mais?... (pensativa). É o que está no alcance da gente. Mas, se a gente tivesse uma 

banana, tivesse uma abóbora… esse é da entrega também… é quiabo. Tudo isso foi. Só ficou o que não tem 

como entregar porque não está plantado aí, não está colhendo. Aí, agora esse ano também nós já conseguimos, 

pensando sempre na luta, conseguimos a… fazer a… outro programa do PAA. A gente está no PNAE. A gente 

fizemos o PAA agora esse ano para fazer entrega para o ano que vem. 

34. E como está a vida da senhora hoje? 

É minha filha, a minha vida tem uma melhoria pouca das batalhas, não é? Mas, sempre batalhando, lutando, 

plantando. Ainda, no caso se a casa de farinha estivesse boa, tenho certeza, que já estava até torrando farinha. É 



272 

 

pouca sim, mas muito não dava para torrar. A comunidade ela também está cheia de problema aí não é? Mas, 

outra novidade para nós também é comparecer lá no Ministério Público. Disse que era um prazo de 10 dias. O 

Procurador falou com o Terezino… para dar um prazo de 10 dias. Chegou… sexta-feira, foi quinta-feira, nós 

fomos à Barra. É foi para quinta-feira que ele recebeu por computador, internet não é? (risos). Aí mandou para o 

Terezino solicitando a Fase. Que a Fase levou-nos até lá porque a gente também levou-a lá falando que é ela que 

está à frente nessas retomadas. Então, eles mandaram…. O João entrou lá, não sei o que esse menino tem, o meu 

sobrinho, entrou lá no Ministério Público, fez uma ata, mandou nos chamar. Nós também não fomos lá porque 

não era o Procurador. Aí ele não ficou bem da ideia, ele não está muito contente, ele não vai nos deixar 

sossegados mesmo. Ele não vai. Não sei o quê que esse menino implicou tanto assim com a gente. Aí quando foi 

agora: eu não disse! Agora eles ligaram para o Terezino que tem que ir lá porque ela já se justificou lá que ela é 

uma parceria muito boa, uma ONG muito… que ela já fez muitas coisas para as comunidades quilombolas. Ela 

fez muita coisa. E, se o pessoal do Felipe que é uma… um movimento… como se diz, uma retomada. Essa você 

deve estar lembrada. Eles se chegaram aqui com a gente, aqui com essa associação, que foi ela que mandou. 

Então, aí o Procurador disse que para fazer esse encaminhamento para ela, a gente não é? Para nós, acho que isso 

tem processo. Mas tinha que falar com as pessoas, com a gente. Então, no prazo de 10 dias, foi na quinta-feira 

que ele recebeu não é? É preocupante não é? A gente não esperava não… que uma coisa dessa…. Que é coisa 

que nem a mãe dele pode saber, que ela é doente, ela tem problema. Então, a gente, como se diz, fala as coisas 

tudo assim por trás, para ela não saber! E a gente também fica com receio de falar com ela, não é? A gente sabe 

que ela tem problema. Ele fica fazendo essas coisas dele assim. Eu acho assim… eu fico pensando assim: porque 

aliás não é obrigado ser por um parente não é? Porque não quer ser, mas também não liga, não faz nada. Agora, 

deixar de ser da gente, como bem mesmo foi nascido e criado… ele nasceu dentro da minha casa! Se criou aí 

junto com meus meninos! E esse menino implicou com a gente por causa daquele João Ramos dali que entrou 

junto conosco, do movimento. A gente pensando que ele era bonzinho e aí a gente entrou nesse movimento, 

nessa coisa da Fibria; a gente entrou pensando em plantar, cuidar… todo mundo vendia, todo mundo comia! Se 

não desse para vender todo mundo, mas todo mundo estava colhendo! Aí a gente se ajuntou com ele. Quando ele 

chegou lá, ele já se autorizou demais; já tirou meus filhos; o filho dele entrava na roça do meu filho, cortava as 

abóboras, cortava banana, milho verde; arrancava mandioca. O meu menino ia reclamar, ele dizia que era o 

pessoal de Itaúnas. Não era o pessoal de Itaúnas, que nós moramos aqui ó, há tantos anos, fazendo roça aqui, o 

pessoal de Itaúnas nunca fez isso! Agora eu acho também, admira muito… aí o pessoal de Itaúnas, o que 

fizeram; já viraram tudo a favor dele; vieram e ele chamou para fazer roça na terra do eucalipto da Fibria, eles 

vieram, que ele ficou ali… lá ó… quando nós fomos para lá não tinha eucalipto novo não! Só tinha… estava 

roçado assim… eles já estavam preparando a terra para plantar eucalipto, mas não tinha nem eucalipto plantado. 

Aí que a gente foi para lá. E hoje tem gente de Itaúnas, da Barra, Santana, São Mateus. Tem gente aí de tudo 

quanto é lugar. Dizem que até de Serra tem gente aí… chamado deles. É complicado se a gente for contar esse 

caso, minha filha! 

Aí o quê ele fez? Chamaram eles, para eles irem e vieram… o pessoal de Itaúnas tem rabo preso é… pai de 

família lá em Itaúnas que já está velho (indignada) e vir para o Angelim agora! Para o quilombo! Que vem fazer 

retomada! E se esse homem já criou os filhos todos, já está velho! Por quê vem fazer mais?! Não é uma parte de 

atentar às pessoas?! (indignada). Aí esse senhor, já é um senhor de idade, está aqui nos fundos aqui da lagoa que 

pertence ao terreno porque a gente tem uma coisa com a Fibria que ela… a terra não foi demarcada, mas ela sabe 
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que a terra é de quilombo, que pertence ali… a gente ainda tem o pedaço da gente, mas tem um pedaço que está 

lá com eles, não é?... eles pegaram muita terra devoluta, então eles podem passar. Só que eles, a gente não tem 

certeza ainda se eles podem passar... eu não sei. O Incra também disse que… se eles foram no Incra dessa vez 

agora, eles balançaram uma ideia lá. Foram no Incra, minha filha… mas o Incra também não… (balança a 

cabeça desanimada) apareceu aqui ou foram também lá… a gente fica aqui… está uma tristeza! Uma tristeza! 

Não sei o que a gente vai fazer… bota nas mãos de Deus não é? Ver o que Deus vai fazer! 

Aí eles estão pensando… sim! A raiva deles é porque eles nos chamaram para lá que era para dar mão de 

amigo… a gente tinha que ir lá e dar mão de amigo ao seu João mais seu João Ramos! Aí lá… mas só que tem 

um filho endemoniado que é esse seu filho que não bota a cara. Aí é o colega do João (sobrinho). Aí eu falo 

assim: então, como dar mão de amigo a ele com um bandido atrás das costas?! 

Aí no caso que ele vem para daneira dele… a gente foi lá e recorreu ao Ministério Público. Aí eles falaram 

assim: não. A gente não pode fazer mais nada! Então, a gente tem que fazer por essa parte. Mas por outro lado, a 

gente está passando um perrengue, correndo riscos. Mas, está nas mãos de Deus! (lágrimas, triste). A polícia está 

com eles e os apoiando. É… na Barra tem jeito para ir não, porque eles… muitos dias eles falaram para mim que 

a ficha dele é limpa. É limpa! Não tem ficha suja. Ele mora na comunidade. Aí ele… uma vez aquietou um 

pouco comigo, com a gente aqui. Porque quando nós vimos que estava demais, que o velho e o menino… 

mexeu, falou muito comigo, me fez passar raiva no ônibus de Itaúnas vindo da Barra para Itaúnas. E aquelas 

conversas ficavam continuando não é? Aí a gente teve que ir lá no Ministério Público. Eles fizeram um boletim 

para ele e aí a gente teve que encontrar lá na delegacia. Parou um pouco, mas foram os três: foi o João Campos, 

esse tal de filho dele e ele. Mas só que eles não entendem… não estão entendendo não sei porquê?! 

(desesperança, medo, insegurança, deita a cabeça sobre o braço). E voltaram outra vez a ficar com essa agonia 

com a gente. Eu não sei se eles querem que a pessoa larga tudo aqui e entrega para eles! Porque só o João (meu 

sobrinho) é o neto de papai, mas eu acho que consideração também ele não tem. Porque quando a pessoa tem 

consideração com a família, ele primeiro ele cuida da mãe não é? Que tem a família, que é da família e tudo! 

Mas, um cara que não está ligando nem para a mãe dele! Aí quer herança, herança do avô, que é avô e então quer 

essa herança! E ele menina, achava assim, que ele entrou com amigagem com a gente para isso aqui ó… que ele 

disse que era o restaurante… eu sempre preocupada, falava assim: oh! Você não vai fazer restaurante aqui 

menino aqui! Aquieta! Aqui não tem é grande… é não tem um gera… não tem uma geração de renda, não tem 

emprego para ninguém… não tem tanto… tantas… como se fala… movimento não é? Não tem movimento que 

corre! Bom, para fazer um restaurante é onde tem um movimento bom. Eu dizia para ele não é? No começo ele 

queria quebrar esse grupo aqui ó… prova está aí, minha filha! (aponta para a parede de tijolinhos danificada). 

Olha os tijolinhos! Ele quebrando com a marreta e eu lá de casa chorando, botando na mão de Santa Clara! Ia 

quebrar esse negócio para fazer uma cozinha industrial. Olha, parece que é lerdo! Aí eu pedindo a Santa Clara 

vai… aí ele largou a marretinha, mas aí taí ó, os tijolinhos, tudo aí! Eu disse assim: menino, você não vai mexer  

com esse grupo que foi papai quem doou para o Estado. Aí teve muitos anos de aulas para os meninos ali, que 

eles estudaram. Tem filho meu ali que fizeram o primário todinho aí. E é uma grande recordação que a gente 

tem. Depois, passou para fazer oração. Nada! Não, nós vamos quebrar isso! Aí não quebrou. Consegui fazer isso 

aqui (se refere à área aberta ao lado do “grupo/igreja” que é utilizado para atividades da comunidade). Aí 

conseguiu fazer as contrariedades dele com a gente, botou pessoas estranhas aí e a gente estava sentindo que ele 

não estava fazendo coisa boa! Eu fui reclamar com ele. Aí menina, ele chutou o balde… chutou o balde… que 
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não ia ficar mais aqui; que ele ia embora, menina! Que ia ficar na terra da mãe dele… ele não ia mais ser 

quilombola; ele não ia para o movimento. Mas tem uma coisa: o que ele pudesse fazer de mal para nós, ele faria! 

E ele está fazendo até hoje! Não sei aonde ele quer chegar com isso! (triste). Na Barra (Conceição da Barra) eles 

falaram que ele tem ficha limpa. Aí ele veio e quebrou o cano de água. A gente tem um poço aí, que botamos, 

que pedimos à Fibria, porque o brejo secou e que antes a Aracruz era meio pesada mesmo. Depois que mudou o 

nome, passou para Fibria, eles vieram aqui, também meu menino, o Antônio, encontrou-os lá na lagoa, falou 

com eles: ó vocês, não vão rças a lagoa aí não! (risos). Por que menino? Não. Não pode não. Nós não queremos 

porque minha mãe é herdeira daqui. Essa lagoa aqui fica no terreno do papai e do meu avô! – e foi contando a 

história – então nós estamos decididos não deixar vocês aqui! Não. Quem sou eu e tal – não sou o encarregado, 

mas eu vou falar para o encarregado para ir lá. Aí está bom! Aí veio e falou comigo: oh! Mãe mais tia Zirinha 

fiquem aí que os meninos disseram que vão chamar…. Aí no caso veio um. Quando chegou aí… não… não sou 

eu não! Quem é o encarregado daqui é o fulano de tal. Aí daqui um pouco, veio o encarregado… não menina!... 

Oh! Olha o caminhãozinho chegando!!! (risos, alegria) [nesse momento chega à comunidade o Senhor Terezino 

trazendo o caminhão recebido do Programa da Petrobrás referente ao projeto apresentado no ano de 2012]. Dona 

Claudentina se emociona e se recorda da história… Muita luta, seis anos não é?! A gente foi assim… um pouco 

demorado também porque a gente… Ah é! Um dia eu ia passando ali para a roça (lágrimas) quando eu vi a 

menina da Petrobras, a Suelem, porque ela entrou nas comunidades. Aí quando a vi, ela… fui lá perto dela. Ela 

disse: Oh Dona! Perguntou meu nome, eu falei… a gente está vindo aqui porque a gente está querendo fazer um 

trabalho com as comunidades. Isso daí é o quê?... da cadeia da mandioca. Disse assim: ai que bom, menina! Com 

esse trabalho foi que criei meus filhos, com muita luta! (lágrimas), mas até hoje eu gosto! Ela: é mesmo? Quer? 

Nós queremos sim! Mas vamos ver como é que vai ficar! Aí foi muita luta, a gente conseguiu. Um dia a gente se 

reuniu com eles. Eles perguntaram o que a gente queria. A gente pediu uma casa de farinha. Meus meninos 

pediram uma casa de farinha. Mas eles exageram também com as coisas. Mas foi, como quem diz, eles foram… 

eles concordaram não é? Com essa casa de farinha muito grande veio trazer. Aí quando pensa que não eles 

pediram o documento dessa casa de farinha, da terra para a associação arrumar para poder montar essa casa de 

farinha. Aí trouxeram uma casa de farinha móvel, que levava para a roça, trazia, também a gente não quis. Aí 

queríamos a grande (lágrimas). Mas passado muito tempo, não é? E nada… nada… E estamos acompanhando-os 

para reunião: ia para São Mateus, ia para Itaúnas, ia lá para o Angelim 2. Aí quando foi uma vez a reunião, os 

meninos vieram… aí vieram outras famílias perguntando por que? Quando ela veio dizer que a casa de farinha 

da gente estava confirmada, tudo. Então eles falaram: por que só atenderam a eles? Aí ela falou assim: não! 

Porque eles queriam ser atendidos também. Ela: não! A família da Dona Claudentina está acompanhando está 

com dois anos. Agora nós vamos atendê-la! Aí a gente foi pediu que não queria mais a casa de farinha por causa 

desse documento. A gente queria outro… um outro modo para a gente lutar aqui na roça não é?! Que era difícil 

para a gente, principalmente, levar umas cargas para Barra ou para Itaúnas também ficava difícil. Aí a gente 

perguntou a ela se tinha como mudar. Ela falou que tinha. Aí os meninos pediram um tratorzinho e um 

caminhãozinho para fazer entrega. Aí ela disse: Está bom!. Chegou no caderno e voltou outra vez. Menina, dizer 

para você que eles concordaram! (risos). Aí já estava com seis anos, a menina Suelem era solteira, foi noiva, 

casou, ganhou um nenem. Aí na chegada da menina (risos)… E agora não é menina?!... Dia 13, dia de Santo 

Antônio, aí chegou o tratorzinho foi parado aqui também. Então, a gente lutando não é? Muita luta, mas muita fé 

em Deus a gente nunca perdeu, nem perde não é? Agora ali com o processo da casa de farinha… tenho fé em 
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Deus que vão conseguir arrumá-la e aí arrumando-a, ainda também é mais fácil para ter um produto ainda para 

ser mais. Mais uma coisa ainda que vai dar mais um produto, uma geração de renda aí também quando ela ficar 

em trabalho. Esse caminhão vai ajudar a associação. Não é para mim não, não é de Terezino! É igual a 

demarcação da terra quando Doutora Carolina explicou lá na Saionara: a demarcação da terra vindo não é de seu 

João, não é de seu Pedro, não é de seu Terezino, ela é da associação! Então, a mesma coisa é aqui também; é da 

associação! Vai atender às famílias não é? Agora a gente pede a Deus que as pessoas se unam para trabalhar 

junto porque graças a Deus tem como! 

 

Muito obrigada, Dona Claudentina, por me contar a bela história da Angelim 1 e da senhora 

também! 
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APÊNDICE I: ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM AGENTES EXTERNOS À 

COMUNIDADE QUILOMBOLA ANGELIM 1 

Pesquisa: Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades 

Quilombolas do Norte do Estado do Espírito Santo – Brasil 

Local: Comunidade Quilombola ________________________ Município: 

_________________________________ 

Pesquisadores responsáveis no Brasil: Doutoranda Luciane Serrate Pacheco Bacheti e Professor Doutor 

Alexandre Ottoni Teatini Salles. 

Professores Orientadores: Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro, Doutor Artur Fernando Arêde 

Correia Cristóvão, ambos da UTAD e Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles da UFES 

Estimado(a) participante voluntário desta pesquisa de doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), você está sendo convidado(a) a nos fornecer informações sobre o 

trabalho que desenvolve na comunidade quilombola ___________________ por meio desta entrevista, que 

tem por objetivo principal conhecer melhor a vida nesta comunidade e compreender como os processos 

educativos destinados a jovens e adultos podem contribuir para o desenvolvimento desta comunidade 

quilombola e bem estar dos seus moradores. A justificativa, os objetivos, a metodologia bem como os seus 

direitos, os riscos e os benefícios potenciais deste estudo encontram-se detalhados no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) entregue a você pela pesquisadora antes desta entrevista. 

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito 

Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O CEP/ Ifes 

receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta pesquisa e/ou fornecerá 

informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no seguinte endereço: 

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 
Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP no link: http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html 

clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP” (em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 

 

Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, 

principais problemas/ dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de 

alfabetização/ educação de jovens, adultos e idosos e/ou cursos de qualificação profissional! Estamos 

profundamente gratos pela sua contribuição! 

ROTEIRO 

1. Pode nos dizer quais são as atividades que desenvolve nesta comunidade? 

2. Em sua opinião quais são os principais problemas desta comunidade? 

3. Em sua opinião o que é preciso fazer para resolver esses problemas? 

4. Pode nos dizer se existe algum recurso nesta comunidade ou fora dela que poderá contribuir para 

resolver algum dos problemas que indicou? 

5. Em sua opinião qual é o problema mais urgente a ser resolvido nesta comunidade? 

6. Em sua opinião, de que forma a educação de jovens, adultos e idosos pode contribuir para a resolução 

dos problemas da comunidade apontados por você? (para o desenvolvimento desta comunidade?) 

7. Em sua opinião, do que a comunidade precisa para o bem estar de todos os seus moradores? 

8. Gostaria de acrescentar mais informações sobre esta comunidade que julga relevantes? 

Estamos profundamente gratos pela sua contribuição! 

 
 

  

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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APÊNDICE J: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM PARCEIROS 

EXTERNOS DA COMUNIDADE ANGELIM 1 

 

Entrevista realizada com o Senhor André Pinheiro, Coordenador do Programa de 

Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT), em 13 de junho de 2017. 

1. André pode dizer-me que atividades são desenvolvidas pelo PDRT na comunidade 

Angelim 1? 

Bom… o programa trabalha nas premissas da agroecologia em comunidades organizadas. Então, as comunidades 

têm que estar organizadas em algum tipo de grupo, que seja associação, seja uma cooperativa para conseguir 

participar do programa. Nesse caso, a gente trabalha todas as fases de organização da associação, desde a parte 

de gestão, organização de documentação, registro, e até a parte produtiva dando assistência técnica, fornecendo 

insumos, no início do projeto, para que com as práticas de agroecologia a gente consiga alcançar alguma 

alteração na realidade dessas famílias; buscando sempre a questão da autonomia e da sustentabilidade das 

comunidades. 

2. Em sua opinião, quais são os principais problemas, as dificuldades encontradas na 

comunidade? 

Na comunidade do Angelim 1 a gente tem um grande problema de evasão, principalmente, não é? Às vezes, a 

gente marca algumas atividades, tem uma participação pequena do grupo. Então, na maior parte das vezes, esse é 

o grande problema, a grande dificuldade. Outra dificuldade, ademais disso, é a dificuldade da própria 

comunidade conseguir desencadear os processos de contrapartida dela, da própria comunidade, que são de 

fundamental importância para que a atividade consiga ser concretizada. Sem a contrapartida da comunidade fica 

mais difícil a gente realizar alguma coisa, atividade, se eles não conseguem assumir determinadas contrapartidas.  

3. Essas contrapartidas se referem a… 

Toda contrapartida exigida da comunidade, nenhuma delas é monetária. Então, na maior parte das vezes, é 

referente à participação, a uma movimentação da Associação, algum tipo de registro ou organização que dependa 

diretamente da Associação, da comunidade. 

4. A participação é um problema. Em sua opinião, de que forma ele pode ser resolvido? 

É uma questão bem difícil até de se responder. Mas, a comunidade, acho que ela tem que começar a ter senso de 

pertencimento das atividades, das ações que eles próprios propõem para a Associação. Então, se as ações são 

propostas em coletivos, discutidas coletivamente e as pessoas não se sentem responsáveis por aquelas ações que 

eles mesmos propuseram. Então, acaba não gerando comprometimento. Então assim, as pessoas da Associação, 

elas precisam se comprometer com as ações que elas propõem. Então, à medida que as pessoas vão se 

comprometendo, acredito que esses problemas vão se resolvendo. 

5. Quando o PDRT se iniciou com a comunidade? 

Na verdade esse programa vem sendo implantado lá desde 2011. É, esse grupo do Angelim 1, Santa Clara, ele 

era um grupo maior, teve um “racha” meio que histórico aí entre esse grupo… de um grupo que não se 

identificava enquanto comunidade quilombola e que ficou em uma das associações e o grupo que hoje é 

denominado Angelim Santa Clara, é um grupo que se identificava como comunidades quilombolas e que se 
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organizaram no ano de 2015. E a partir da normalização deles enquanto associação, eles ingressaram novamente 

no programa. 

6. Em sua opinião, que recursos existem na comunidade? 

Eu acredito que, assim, a solução é mais metodológica, mais didática, um trabalho mais especializado; da 

maneira didática em fomentar essa questão da participação. É… as pessoas têm que ver os potenciais que eles 

têm dentro da sua comunidade e ver aquilo como oportunidade. Acaba que, às vezes, o potencial deles é 

altíssimo, mas a própria comunidade acaba não valorizando esse potencial: o potencial produtivo, o potencial 

cultural… o potencial cultural, que a comunidade é rica nesses aspectos. No entanto, não consegue ser 

valorizado, não é? Ter isso, inclusive, organizado em torno de um grupo, do grupo que já é a associação, mas 

tentar valorizar tudo isso que os cercam ali e transformar isso em potenciais que poderão garantir, com certeza, 

uma melhoria de vida para aquelas famílias. O maior problema deles é a falta de participação. 

7. Em sua opinião de que forma a educação de jovens, adultos e idosos pode contribuir 

para uma maior participação comunitária na Angelim 1? 

Eu acredito que, assim, a educação de jovens e adultos, ela contribui para a formação do ser humano de maneira 

geral. À medida que o ser humano vai constituindo conhecimento, entendimento de coisa, ele começa inclusive, 

a valorizar mais essas questões. Às vezes, a própria desvalorização do seu espaço é… ela não acontece por falta 

de compreensão dele, do seu potencial, não é? É… e à medida que essas coisas são construídas junto com eles, 

acredito que consigam melhorar a visão, não só dos jovens, dos adultos, não é? É… da formação de jovens, 

inclusive a formação de jovens vai refletir nos adultos que estão presentes, não é? De conseguir enxergar que 

uma transformação é possível. 

8. Em sua opinião que processos educativos são necessários na comunidade Angelim 1? 

Esse é o “X” da questão: é onde eu queria… é o que eu queria descobrir também. Porque, realmente, das 

questões metodológicas é meio difícil a gente interferir numa realidade. É, tendo em vista um problema, não é? 

Uma dificuldade à qual eles passam, inclusive, de alta complexidade porque… um problema que está 

relacionado às pessoas. Não é um problema que está assim… é… diria, relacionado diretamente ao ambiente ou 

alguma ação externa. Mas, é um processo que está relacionado à questão das pessoas. Formação de pessoas, ela é 

bem complexa. Leva tempo!!! 

9. Em sua opinião, quais são as principais necessidades da Angelim 1 para alcançar bem-

estar? 

É… acho que é uma comunidade que, minimamente, eles enxergam algum tipo de potencial: já tiveram algumas 

iniciativas na construção, não é?... Têm a própria farinheira, tem uma cozinha comunitária; já têm algumas 

estruturas que geram certas expectativas na comunidade. Só que nenhuma delas vem obtendo êxito, do ponto de 

vista que eu coloco, inclusive da parte produtiva, financeira. Eles têm vários potenciais que não são explorados e 

que poderiam estar sendo explorados e estar trazendo uma melhor qualidade de vida, uma melhor geração de 

renda para as famílias: tanto a farinheira que é tradicional, eles trabalham o processamento da mandioca com 

seus derivados, não é? A cozinha pode estar ofertando a comida regional, a culinária quilombola. A questão do 

turismo. A comunidade é muito bonita, fica às margens do rio Angelim. Tem um potencial turístico muito 

grande; a questão cultural. Por ser comunidade quilombola, as manifestações culturais que eles têm na 

comunidade são muito fortes, porque também elas não são tão externadas. Então acredito que, a partir da 



279 

 

 

valorização de todo esse contexto e de ganhar pertencimento por todas essas coisas. Acredito que a realidade 

deles é possível ser alterada – e aí, a partir da mudança e da valorização deles para todos esses aspectos que já 

estão todos disponíveis. Não é inventar a roda na comunidade! É aproveitar os potenciais existentes! 

10. Pode contar-me um pouco sobre o PDRT com a Angelim 1? 

Hoje, o programa tem trabalhado com 11 famílias. Todas pertencentes a alguma Associação, pois é uma 

premissa do programa, não é? Trabalhar apenas com associados, para que a gente mantenha as organizações 

fortalecidas. São feitas atividades desde a questão de organização da associação: estatuto, certidões negativas, 

emissão de alguns documentos e orientação com relação à DAP física, jurídica; emissão de bloco de notas; no 

caso deles, inclusive, do bloco de notas quilombola; o acesso a alguns mercados como o PAA e PNAE. A parte 

de produção tem toda a orientação com relação à agroecologia, que é o pilar de trabalho do programa. Então lá, 

eles têm o trabalho mais voltado para a horticultura. Então, já estão construídas quatro hortas agroecológicas; 

estão previstas mais três para este ano de 2017. Dentro dessa construção, a gente trabalha também, a formação 

desses indivíduos para trabalhar com essa questão agroecológica e da valorização da agroecologia pela 

comunidade; não só para comercialização; mas também para estar ofertando um produto de qualidade para a 

família e também fortalecendo essa questão de geração de renda. É o que a gente quer também, alteração de 

renda, melhoria da qualidade de vida com uma produção limpa. Além disso, trabalhando também com algumas 

formações que vêm como demanda da comunidade. Então, as demandas vão surgindo desde é… voltadas para a 

produção. E a questão também, a gente trabalha muito a construção coletiva do conhecimento – tudo é discutido 

e construído junto com a comunidade. A gente também coloca… faz a realização de alguns intercâmbios de 

vivências para que a gente consiga estar buscando fora algumas ideias, algumas trocas de experiências, não é? 

Que sejam possíveis de serem aplicadas na comunidade. 

11. Como são feitas essas formações? Por quem são realizadas? 

Olha… na parte da produção todas as formações são realizadas em campo – a gente leva o material didático 

mínimo para que ajude, não é? – ficar registrada uma memória sobre o que vai estar sendo realizado. E todas as 

atividades são realizadas de maneira prática, utilizando o máximo possível de insumos disponíveis na 

comunidade. Na maior parte das vezes pelos próprios técnicos do programa; buscando sempre, inclusive, o 

conhecimento da própria comunidade relacionada com a atividade que está sendo desenvolvida. Fazemos 

acompanhamento é semanal. Então, nossa equipe técnica… uma vez por semana, o técnico faz uma visita à 

comunidade para prestar assistência, para estar conversando, para estar dialogando ou executando alguma 

atividade de formação. 

Temos parcerias com formações voltadas para a agroecologia, inclusive para fazer trocas de experiências e 

intercâmbios. Dependendo da formação solicitada, a gente busca os parceiros, se a gente não tiver o 

conhecimento necessário, na equipe. Então, a gente já teve parceria com o SENAR [Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, faz parte do Sistema S]. É… a gente tem uma outra equipe, que é de consultores, que passa 

por todos os programas da empresa, não é? Todos os programas do PDRT que estão em cinco estados do Brasil 

e, às vezes, eles também nos dão essas consultorias, trazendo outros conhecimentos; ajudando a realizar algumas 

atividades que, às vezes, fogem ao conhecimento da equipe interna. A gente faz parcerias, inclusive, com outras 

comunidades participantes do projeto, levando agricultores de uma comunidade para estar olhando, para estar 

participando, não é? Verificando como as atividades estão sendo realizadas em outras comunidades que estão 

com processos de agroecologia um pouco mais avançados. Não só das comunidades, como com outras 
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comunidades na região que, a gente às vezes está fazendo visitas para conhecer experiências, também, que faz 

parte do processo de formação. 

12. Pode dizer-me um pouco mais sobre as formações e parcerias com a comunidade 

Angelim 1? 

Na verdade, no final de 2015 a gente fez o contrato com a Associação, seguindo os passos, inclusive, de inclusão 

da comunidade dentro do programa (PDRT). Então, a gente faz a apresentação do programa; levantamento dos 

interessados. Então lá, a comunidade faz uma indicação de uma lista de interessados, não é? Após essa 

apresentação do programa. Após a emissão dessa lista, a gente faz um cadastro dos associados; o cadastro dos 

interessados. Após o cadastro dos interessados, a gente faz uma entrevista, uma visita de campo para conhecer 

um pouco melhor da família, da área que pretende trabalhar. Mais ou menos em 2015 foi esse trabalho que a 

gente realizou de início. 

Em 2016, a gente a partir de todo esse levantamento, a gente montou um plano de ação para a comunidade. 

Dentro desse processo, todo ele é feito pela própria equipe do PDRT, todo esse início – o levantamento, a 

formação do plano de ação e aí a gente faz o plano de ação de cada ano. Na verdade, a gente faz um plano de 

ação inicial e faz uma reavaliação e um replanejamento do plano já realizado anualmente. 

13. Pode dizer-me como é feito o planejamento e o replanejamento com a comunidade?  

Em reunião anual junto com a comunidade. No final do ano, a gente inicia o plano produtivo, o plano de ação da 

comunidade no início do ano. Vamos executando durante o ano e ao final do ano, a gente pára para avaliar a 

realização das atividades e replanejar o planejamento para o próximo ano. Porque a gente tem trabalhado no 

planejamento de cinco anos. Então, dentro desse planejamento, a gente vai reavaliando a cada ano; reavalia, e o 

que não foi feito, a gente tenta executar no ano seguinte – o que foi realizado, o que precisa ser melhorado – a 

gente ajusta e segue essa escala aí realizando as atividades propostas. 

14. Pode dizer-me o que foi desenvolvido com a comunidade Angelim 1 em 2016? 

Em 2016, foi… era um grupo até menor que é hoje. Estavam sendo atendidas oito pessoas da associação. O foco 

maior foi com relação às hortaliças. Trabalhamos um pouco da formação com relação à agroecologia; 

participação de intercâmbios; implantação das hortas agroecológicas. Tinham outras questões previstas – o 

plantio de algumas outras culturas perenes como pimenta-do-reino; urucum; seringueira – acabou que a gente 

não conseguiu realizar isso devido ao grande período de seca que ocorreu em 2016. E aí a gente, a partir do ano 

de 2017, está dando seguimento nesse plano produtivo, não é? – no plano de ação da comunidade, atendendo 

inclusive, as demandas que não foram supridas em 2016, em virtude da seca. 

15. Que outros parceiros têm atuado com vocês junto com a comunidade? 

Olha, junto com a comunidade lá tem o parceiro mais presente tem sido o Ifes. O Ifes; e a gente vem tentando 

traçar alguns diálogos com o pessoal da APTA… está bem singelo ainda esse contato. Mas, diretamente com o 

programa, que a gente tem tido uma parceria um pouco mais próxima é com o Ifes. Com o Ifes já temos aí 

algumas parcerias montadas – teve a questão da realização do curso dos plantadores de água em parceria com o 

Ifes. Na verdade, não foi uma ação do programa, foi uma ação puxada pelo Ifes junto com a comunidade. Na 

verdade, o programa é que foi parceiro do Ifes nesse evento e não o contrário. Alguns planejamentos, a gente 

tem realizado em conjunto, inclusive para a recuperação da bacia do rio Angelim. E com relação a alguns 

levantamentos – estão incluídos, inclusive, no plano de ação da associação – a educação de jovens e adultos. 
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Com a APTA, uma ONG que era de Colatina e atuava mais na região de Colatina. Hoje ela está sediada aqui em 

São Mateus. Mas, é uma organização que já trabalha com agroecologia há mais de 25 anos, de muito respaldo 

aqui na região, no Estado [Espírito Santo] inteiro e até para outros estados. Então tem um know-how, um 

acúmulo muito grande com relação às questões agroecológicas. Então, é um potencial gigante, uma organização 

que pode contribuir muito aqui na região com relação a essas questões agroecológicas. 

16. Qual a sua visão geral sobre a Angelim 1? 

A Angelim 1 é igual eu falei – uma comunidade com muito potencial. Ela tem pessoas de extrema capacidade, 

extrema liderança lá dentro, não é? Assim, eles têm tudo para conseguir se desenvolver, crescer. Basta, 

realmente, voltar para si – igual eu falei – ter esse sentimento de pertencimento do que é deles, só. Porque, eles tê 

pessoas boas, pessoas qualificadas, lideranças fortes dentro da comunidade. Eles têm muitos parceiros 

envolvidos lá dentro – não é só o PDRT; não é só o Ifes. Então, em quase todo momento em que estou na 

comunidade tem alguém lá oferecendo algum tipo de parceria. Então, acho que basta eles aproveitarem todos 

esses potenciais porque tem tudo para dar certo. 

17. Em sua opinião, há possibilidade de integração entre os diversos parceiros no 

desenvolvimento de atividades junto com a comunidade? 

Acredito que sim. Mas, esses parceiros têm que sentar. É que lá dentro já percebi muitos parceiros – o Ifes; o 

PDRT com a Fibria; o Parque Estadual de Itaúnas; a APTA; algumas outras organizações que estão sempre ali 

tentando desenvolver algum trabalho – pessoas, inclusive autônomas, que não estão ligadas a nenhuma 

organização – às vezes estão lá para desenvolver pesquisa; em busca de estágios. Então, muita gente não é? Está 

lá envolvida na comunidade. Mas, no entanto, esses parceiros, nunca vi se encontrarem ou tentarem traçar algum 

planejamento estratégico que pudesse juntar as forças e trabalhar a coisa um pouco mais consistente para a 

comunidade. E, às vezes, vem uma coisa de um, outra coisa de outro; mas, acaba que fica tão fragmentado que 

essas coisas deveriam… As coisas sendo feitas de maneira isolada, às vezes, a gente não consegue gerar uma 

consistência suficiente para causar um resultado, de fato, na realidade. 

18. Qual seria a sua mensagem para a comunidade Angelim 1? 

Bom. Minha mensagem para eles é que acredito muito neles; nas pessoas que estão lá naquela comunidade, e 

que eles têm um universo gigante aberto para eles. Só precisa esticar o braço e pegar! 

 

Muito obrigada, André, por suas valiosas informações! 
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Entrevista realizada com Camila, Enfermeira-chefe do Programa de Agente 

Comunitário de Saúde da Unidade de Saúde de Itaúnas, em 3 de julho de 2017. 

 

1. Pode dizer-me quais são as atividades que desenvolve na comunidade quilombola 

Angelim 1? 

Hoje a estratégia de saúde da família de Itaúnas ela desenvolve os seguintes assuntos: … é… o agente 

comunitário trabalha lá… nós já temos agente comunitário. Não é uma área descoberta. Temos um programa 

“Hiper dia” que é realizado lá uma vez por mês. É realizado aferição de pressão, teste de glicemia, 

acompanhamento desses pacientes hipertensos e diabéticos. Também levamos lá as ações educativas através de 

palestras: palestras sobre saneamento básico; a respeito de odontologia, saúde bucal, levamos a dentista lá para 

fazer a primeira avaliação bucal, também, dos moradores. Temos também, hoje, um projeto em andamento que é 

a respeito da anemia falciforme que foi realizado vários exames sobre eletroforese das crianças, hoje, do 

Angelim para se fazer um levantamento. Nós temos hoje uma paciente que é portadora da anemia falciforme, 

uma criança que faz tratamento em Vitória. E, hoje cerca de 70% só têm traços da anemia falciforme. Já 

conseguimos reunir esses dados já para trabalhar a prevenção dessas crianças também. Essas são ações imediatas 

que nós temos concreto e em papel. 

2. Em sua opinião quais são os principais problemas da comunidade Angelim 1? 

Hã… eu acredito que o principal problema do Angelim se chama água e saneamento. Esse é o principal 

problema hoje. Não temos como falar de saúde sem ter água. Tudo, nós precisamos de água. Não adianta eu 

falar: nós vamos fazer uma profilaxia de uma parasitose se não temos saneamento básico, se nós não temos uma 

água potável?! 

3. Em sua opinião, como resolver esse problema? 

Hoje para se resolver o problema da água, não só do Angelim. É um problema de saúde pública – água! E hoje 

tem que ser voltada para saúde pública, por quê? As ações voltadas para estar resolvendo os problemas da água? 

Como? A parceria tem que ser Estado, município trabalhar junto com o governo federal para que possamos fazer 

poços artesianos para levar água potável e higiene para esses moradores, para se falar em saúde! Não temos 

como falar em saúde sem ter água! 

4. Pode dizer-me que recursos existem na comunidade Angelim 1 que possa contribuir 

para resolução do problema hídrico e de saneamento básico? 

Eu sei que hoje no municípo foram feitos alguns projetos em que eles… em benefício das comunidades em geral. 

Estão sendo feitas algumas barragens. Em algumas comunidades estão sendo feitos poços que a Prefeitura está 

ajudando como contrapartida junto com o Estado. Eu não sei se a Angelim 1 conseguiu esse recurso ainda, mas 

está em fase de andamento. 

5. Em sua opinião, além da questão da água e do saneamento, que outros problemas a 

comunidade Angelim 1 tem? 

Água e saneamento eu falo que é o básico porque eu digo assim, não tem como se falar em saúde sem termos 

água. Se não temos água e saneamento, como nós vamos fazer a profilaxia, fazer prevenção se a princípio 

dependemos duma água?! É uma questão hoje, a gente observou que lá – não as crianças, a faixa etária até os 10 
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ou 12 anos – mas uma faixa etária dos 40 anos em diante temos um alto índice de analfabetismo, a baixa 

escolaridade. E segundo o Ministério da Saúde quanto menor for o grau de escolaridade, menor o de 

entendermos saúde, os esclarecimentso!... isso que leva… ele não consegue se conscientizar e também não 

consegue se prevenir também. 

6. Em sua opinião, como resolver o problema da baixa escolaridade e do analfabetismo 

dos adultos na comunidade? 

Eu acho que no caso, hoje, que poderia contribuir na comunidade seria levar uma educação até eles, um EJA; um 

EJA até eles, ou até mesmo na comunidade, aqui mesmo em Itaúnas, que possa estar beneficiando não só eles, 

mas assim os assentamentos, a área de Itaúnas de um modo geral. Muitas pessoas que não teriam disponibilidade 

hoje, que trabalham durante o dia e que não teriam disponibilidade para estudar, poderiam voltar a estudar. 

7. Em sua opinião, que outros desafios existem na comunidade Angelim 1, além dos já 

mencionados? 

É que lá na verdade falta também na comunidade é a sua própria independência. Que é no caso um agronegócio 

voltado para a comunidade, para eles próprios se manterem, para se auto sustentar, a sustentabilidade. É o que 

está faltando também para a comunidade… fazer seu próprio recurso que é plantar, colher e vender os seus 

produtos, e utilizar até mesmo a questão do Angelim ser uma área quilombola, que todo mundo tem vontade de 

conhecer; montar seu próprio negócio, uma rota voltada para o turismo. Para eles, questão do agronegócio, os 

próprios produtos artesanais deles; para estar vendendo e para quem vender, porque não adianta só produzir e 

sim para quem vender, para quem consumir, entregar esses produtos, a questão da economia. 

8. Sua visão geral sobre a Angelim 1 é … 

É uma comunidade, do meu ponto de vista, muito carente e é altamente dependente, porque lá não tem seu 

agronegócio, lá não tem sua sustentabilidade; ela não tem renda. Ela precisa do apoio e precisa de recursos, 

projetos voltados para desenvolverem. E ela, apesar dessa carência, tem uma grande vantagem, porque eles 

aceitam. Então, ela aceita ser acolhida. Hoje, se você for lá como setor municipal, aceita ser acolhida, se o 

Estado chegar lá, eles vão aceitar projetos, ela está aberta a discussões e abertura para melhoria da qualidade de 

vida da comunidade. 

 

Muito obrigada, Camila, pelas valiosas informações sobre a comunidade Angelim 1! 
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Entrevista realizada com Padre Deucy Correa da Casa Paroquial da Igreja Católica de 

Conceição da Barra, em 10 de julho de 2017. 

 

1. Pode dizer-me sobre as atividades que a Igreja Católica desenvolve na comunidade 

quilombola Angelim 1? 

São as atividades próprias da comunidade eclesial que… eu vou, geralmente, uma vez por mês para a Santa 

Missa, para o sacramento. Mas, eles se reúnem todo… todos os domingos. E além dessa atividade da celebração, 

da Santa Missa e da celebração dominical, têm grupos de reflexão, tem a catequese para as crianças e eles 

também se empenham nas novenas… e que isso já é uma coisa bem do povo, as novenas. Eles também são 

convidados e participam dos encontros; eles participam dos encontros aqui na Paróquia e também recebem 

muitas visitas de outras comunidades, não é? Então veja que tem uma gama de atividades na Igreja. 

2. Em sua opinião quais são os principais problemas daquela comunidade? 

Bom… problema… bom, acho que uma questão é a produção, é a questão da terra. Isso envolve toda a questão 

até da própria tranquilidade do benefício da terra como meios – não basta ter a terra – é preciso ter os meios, não 

é? Que hoje nós diríamos é questão da técnica, do transporte, do maquinário para trabalhar a terra. E a questão da 

água que tornou-se, assim, uma questão crucial para eles e até o próprio escoamento da produção. E vejo a 

estrada também. Você está ali, você vai para lá de carro, você como é a condição… as condições da estrada. 

Eu vejo aí que… eu vejo o desgaste da própria terra porque cercada de eucalipto; aquilo que é um desgaste! Quer 

dizer, o sumiço das nascentes, a própria fauna e a flora, os defensivos que são usados. E tem a questão do rio que 

ficou assoreado – agora então… E vejo também que, por mais que se fale de Angelim, de comunidade 

quilombola, ainda há um isolamento. Falta conhecimento da população, daquela realidade, daquela comunidade. 

Quando eu falo comunidade Santa Clara – quem? Onde? 

3. Em sua opinião como isso pode ser resolvido? 

Ali vejo que a questão não é só localizada; ela é maior, porque você vai encontrar ali outras comunidades de 

negros, não é? Eu vejo que ali é uma questão de política, realmente, de promoção do ser humano. É uma questão 

de vontade dos governantes e até de olhar para a pessoa humana, mas de olhar para a própria natureza. Olha essa 

situação do rio – não existe mais – que era navegável, que tinha pesca! Veja, toda uma comunidade quilombola 

tomada de eucalipto! Como é que se pode falar nisso? Eu vejo também que é uma questão de uma política 

agrária, agrícola. De uma questão que é de promoção humana que aí seriam necessárias várias secretarias do 

Estado, até o governo federal para a reforma agrária e da assistência social, que não seria assim um 

assistencialismo. Não, não… eu jamais penso isso, mas sim uma promoção da pessoa humana! Imagina ali uma 

produção! Imagina ali uma questão quilombola realmente; não só artesanal, mas que pudesse… aqui eu vou 

encontrar os produtos quilombolas, da mandioca, do amendoim, do pescado; alguma coisa que pudesse ser 

apresentada! Mas não uma coisa que tem que ser, hoje faço, amanhã não faço, faço e … hoje vem uma pessoa… 

com quem eu posso contar?! E isso daria para eles uma… não só o sustento, mas uma sustentabilidade, como 

fixar na própria terra, com o saber que aqui eu vou ter … aqui é o meu lugar, aqui é minha casa!!! É uma questão 

política de olhar a pessoa humana como um todo! Integral! 
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4. Em sua opinião como é a participação comunitária na Angelim 1? 

A gente pode conversar sobre, porque ali o número de pessoas que têm… muitos trabalham fora, esse é um 

problema. Eu acho que na sua pesquisa você já contemplou alguns pais que nunca estão ali, que trabalham, acho 

que Linhares, Aracruz. Quer dizer, não é que eles não estejam na vida da comunidade religiosa porque não 

querem. É um ganha-pão que… imagina! Teve que sair da terra para ir para as indústrias. 

5. Não tem política pública estruturante… 

Exatamente. Então, quer dizer… então a participação aí, ela é pouquíssima… que as pessoas que têm ali… então 

ali não estão… e alguns que participam lá, moram em Itaúnas. E muitos dali, quer dizer, eu penso que você vai 

trazer esse problema para nós. Porque é um local que alguns estão ali e não moram ali. E alguns que moram ali 

têm que trabalhar fora. Eu acho que isso é uma questão que você vai ter que pontua, porque: como é uma terra 

quilombola que os habitantes estão fora? Eu acho que voltei a pergunta para você não é? 

6. Que recursos existem na comunidade Angelim 1? 

Eu acho que é um povo ali que vive de boa vontade. Eles têm ali muitos cursos, eu vejo que eles tê cursos. E, 

pelo que eu vejo o trabalho deles, o fruto do trabalho deles é na feira, que é a questão das hortaliças: é alface, 

cebolinha… mas, eu fico pensando se de pé de alface uma família sobrevive?! De folhas de cebola?! Quer dizer, 

eu não estou desmerecendo isso! Eu acho que é bonito… eles fazem isso. Mas, quer dizer, fora disso é…. Há um 

tempo quando eu cheguei aqui eu vi uma placa “Restaurante Quilombola” que tinha à beira da estrada, mas, você 

chegou ver? 

Então, aquilo ali parece que tinha um projeto de restaurante quilombola que seria uma questão… aquilo que eu 

falo da sustentabilidade. Não seria só uma coisa para hoje. É uma questão. Aí eu vejo assim,  eu não tenho, não 

poderia te dizer como é a produção agrícola deles, em quê eles investem para dar uma produção de sair… 

produção mesmo, assim a nível até mesmo comercial. Eu vejo que é mais artesanal… artesanal.  

Eu vejo alguns produtos que saem da mandioca, o biju, não é? Eu vejo que eles fazem isso! Eu sonhava com esse 

restaurante lá, não é? Até que para dizer assim… eu não sei o que… como essa… essa, vamos dizer… 

autoestima pode ser levantada do ponto de vista até de promoção humana para não criar dependência. Eu acho 

que esse aqui seria um trabalho junto com a assistente social; um trabalho também para dizer “nós podemos e 

nós temos capacidade”. Eles têm capacidade! Eles são guerreiros! Eles são lutadores! Mas precisa de alguém 

dizer: não basta ficar dependendo de uma coisa – é quilombola e daí? Quilombola, mas nós podemos! Qual o 

incentivo que dá para uma libertação integral da pessoa?- eu produzo e eu compro o que eu quero, aonde eu 

quero e eu vendo também onde eu quero, mas eu produzo! 

7. Em sua opinião, por onde começar? 

Aí eu vejo… nós podemos… temos que ver, conduzir políticas… políticas para a pessoa humana, quer dizer, 

isso aí tem que ter um projeto. Agora, se você pega ali que eles dependiam do rio até para a navegação. Então, é 

questão ecológica. Então isso é uma questão que pega desde Itaúnas e que passa por ali. Tem que ter uma 

questão de política, que é a questão ecológica. Tanto que nós rezamos uma missa em Santa Clara, um tempo 

atrás lá, quase dentro do rio. Como reza uma missa dentro do rio? Não tem água, só areia! Então, precisaria olhar 

isso aí. Ali, outra questão eu não sei, eu não posso te dizer, não tenho nenhuma informação técnica quanto a isso. 

Mas, o quê é deles, aonde é deles e o quê é da Fibria, questão do eucalipto. Eles não vão comer eucalipto! Mas, 

até que ponto eles podem trabalhar ali? E como que essa parceria, eles Fibria? Porque, o veneno, a questão da 

água que o eucalipto bebeu tudo! Então, como que é essa ali, da terra mesmo? Eu vejo a questão do rio… é 
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ecológica de novo! É rio! É a própria terra para produzir! E qual o acompanhamento técnico da secretaria da 

agricultura, da secretaria do meio ambiente? Aí eu vejo assim que … ali tem muita criança que pode aprender de 

que de toda essa questão, a autoestima “nós produzimos, nós trabalhamos”; você imagina se eles tivessem ali 

uma coisa… que eu não posso dizer porque me falta conhecimento deles, não é? Assim, para produzir “nós 

entregamos farinha toda semana, tal lugar tantos sacos… nós entregamos biju em tantos lugares”. Quer dizer, 

isso aqui é uma renda! Mas, para isso precisa ter lugar de plantar a mandioca. Para plantar a mandioca, precisa 

de técnico acompanhar. Para isso, precisa ter irrigação. Então, é o todo que precisa ser pensado nessa lida! E até 

mesmo para chegar às vezes… A questão do transporte e também a própria divulgação do trabalho deles. 

Lembra que nós falávamos da placa?… a placa está lá e o que adianta? Então, a questão do merketing e da 

capacidade que eles têm, das habilidades que eles têm. Você vê o beiju que eles fazem lá, de vátios tipos, de 

vários sabores! E lá falavam de cozinha quilombola! Eu acho que eles têm até uma cozinha industrial montada e 

num cenário bonito lá. A natureza é belíssima! Então é todo esse cuidado humano, porque precisa ser divulgado, 

precisa ser! 

8. Em sua opinião e a educação de jovens e adultos? Como ela pode contribuir? 

É… eles têm uma história ali. E eu até penso que a sua pesquisa vai até nessa linha de recuperar a história e criar 

essa consciência de amor à terra, de amor à cultura e da própria história familiar. É que tem uma senhora lá, uma 

daquelas vovozinhas que têm lá, pelo menos duas não é? Posso dizer, falava da chegada, da história dos avós 

delas. Se hoje elas têm bisnetos, imagina aonde vai essa história não é?! Eu penso que se pode trazer isso no 

presente daquela criançada, no presente daqueles adolescentes. Eles vão crescer com mais amor à terra. Não vão 

querer sair dali para as grandes cidades. O que já tem acontecido com os pais, que estão trabalhando na indústria, 

fora da comunidade. Então é um trabalho de conjunto. Eu penso que o Ifes nesse trabalho e a própria 

comunidade: ali entraria secretaria de educação estadual, do município… é um trabalho conjunto e eu digo que 

não… é regional, não são só eles. Se você pegar para talvez uma abrangência da pesquisa, a comunidade São 

Francisco. Lá é comunidade Santa Clara e tem a comunidade São Francisco… por que esses dois santos? É aqui 

bem à beira da BR. Quando você entra para cá, mas estão tudo ligado lá. Se você pegar o Angelim 1, o 

Linharinho, São Domingos, do outro lado do asfalto… estão todos ligados. Então quer dizer, isso é uma 

abrangência. É como você pegar a comunidade de Roda D’Água e você pegar lá a comunidade do Espírito Santo 

lá em São Mateus! É todo um veio… é tudo uma questão… e veja a abrangência como é! 

9. Além do registro da história, que outras coisas poderão contribuir para o bem estar 

daquela comunidade e de outras da redondeza? 

Atualmente a questão da segurança rural! Acho que sua pesquisa tem que contemplar isso! Antigamente se 

ficava com as portas abertas. E agora, como é que faz? É toda essa questão da segurança rural. 

Eu penso que, então, precisaria ficar muito atento a essa questão da comunicação no mundo atual. Vejo os 

meninos lá com celular… acho que você percebe isso lá também… mas, é como se usa isso! E até a própria… eu 

sempre fico… acho falta de… dos Reis de Bois nas festas deles, no Jongo… para dizer assim, parece que entrou 

um outro tipo de gente… não sou contrário outra cultura se misturar… mas vejo assim que… Retornando, vejo 

essa questão da segurança, a questão de uma comunicação atual que alguém precisa coordenar isso.  E vejo 

também um trabalho assim, talvez de auto estima: “nós somos capazes”. Eu não gosto da questão da 

dependência. Eu acho que isso aí cuidado com a presença de um técnico de agricultura. Para dizer ali… acho 

que… “nós somos capazes!” e eu acho bonito quando o pessoal de Santa Clara está aqui: eles vêm para a feira 
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trazendo alface, temperos verdes… é, isso aí, beiju! Mas uma família não se sustenta com um pé de alface! É 

preciso uma política efetiva não é?... por exemplo, eu entrego 100 pés de alface em tal lugar! Isso é um dinheiro 

certo não é? 

10. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

Ah! Com certeza vão aparecer outras coisas. Eu agora não tenho presente. Mas eu vejo assim, talvez a sua 

pesquisa devia assim tirar daquela comunidade o próprio potencial que eles têm. Quando eu sento lá para escutar 

histórias deles, eles falam o que era aquela terra, o que aconteceu com a chegada das grandes empresas de 

monoculturas… o que aconteceu… aonde ficou aquela terra… Então eu vejo assim que… mas eu acredito que a 

pesquisa, ela é para trazer um padrão de vida novo também não é? É a aplicabilidade da pesquisa! E eu estou 

junto e espero que isso tem que ser celebrado, não é? 

11. Uma mensagem para a comunidade… 

Continuar nessa resistência, continuar nessa questão de lutar pelos direitos. Até uma vez fiquei sabendo que eles 

começaram a plantar lá dentro do eucalipto! E para dizer assim: é bonito o que eles querem com o trabalho que 

eles fazem. Eles querem trabalhar! São trabalhadores, são famílias queridas! Continuar assim. Saber assim: “nós 

somos capazes! Nós podemos usar o nosso potencial e é disso que eu vou viver!” (risos) 

 

Muito obrigada, Padre Deucy, por suas valiosas informações sobre a comunidade Angelim 1! 
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Entrevista realizada com Rodolpho Torezani – Gerente do Parque Estadual de Itaúnas/ 

Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (PEI/ IEMA), em 11 

de julho de 2017 

 

1. Rodolpho, pode dizer-me que atividades o Parque Estadual de Itaúnas (PEI) 

desenvolve com a comunidade quilombola Angelim 1? 

Então, o PEI, a região do Angelim 1… quilombola do Angelim 1, ela fica na zona de amortecimento do Parque. 

Então, indiretamente, as ações relacionadas à nossa rotina, que é fiscalização, educação ambiental e 

monitoramento, a gente acaba executando também lá. E em algum momento a gente acaba dando um suporte à 

comunidade, algum transporte, alguma logística. Hoje eles estão montando uma biblioteca lá recente, o IEMA 

[Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo] através da Biblioteca Central deu esse suporte, esse 

aporte. Eles conseguiram o local. A nossa colega Rose conseguiu alguns livros, deu umas dicas de organização, 

deu uma pequena capacitação para as pessoas lá. Então, ainda existe essa interação. E além também da questão 

do grupo de condutores daqui – eles têm alguns parceiros que eles estão formando – que a ideia é passar por lá, 

sendo uma das alternativas para levar os turistas até lá, desde que eles consigam um espaço, não é? Assim que 

for aberto um espaço para venda de produtos derivados da mandioca, você facilita isso. Que seria talvez um 

ponto de parada… para as pessoas pararem lá, fazer um lanche, comprar também, e você acaba desenvolvendo a 

venda e o turismo local, não é? 

2. Em sua opinião, quais são os principais problemas da comunidade? 

Bom, a comunidade, como todas essas comunidades têm alguns problemas, principalmente, conflitos internos. A 

comunidade tem problema de questões de disputa de terra com famílias e tem também uma questão também 

devido a uma área da comunidade, boa parte ser de uma empresa de… produtora de celulose, uma empresa de 

eucalipto. É… parte das áreas que a comunidade utiliza em comodato com essa empresa e acaba gerando alguns 

conflitos, incêndios. Hoje existe um grande problema lá que é a invasão de outras áreas por pessoas externas à 

comunidade, que não fazem parte da comunidade; invadiram algumas áreas de eucalipto vizinhas à comunidade, 

e acaba com isso, trazendo algumas mazelas como roubo de mercadoria e a própria disputa, conflito mesmo 

diário de estar ali ocupando um espaço próximo, não é? Porque, já tinha uma cultura local; tinha já um perfil, as 

pessoas já se conheciam. Hoje lá tem o externo vindo que não se sabe a procedência; nem todos são daqui da 

Vila [Itaúnas]; muitos vêm de outras cidades: vêm de Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus e acaba 

gerando uma insegurança dentro da própria comunidade. Aí, você tem os conflitos internos e tem o interno com 

o externo também. Acaba que você tem, cotidianamente, dois conflitos, além da questão da empresa, não é? Ela 

tem várias áreas, algumas estão em comodado, outras não. Então assim, é uma comunidade que tem vários riscos 

e esses riscos geram alguns conflitos. A questão territorial hoje seria um principal problema que traz a questão 

do conflito interno e do conflito externo. 

3. Em sua opinião, o que é preciso fazer para resolver esses problemas? O que é 

necessário? 

Então. Hoje, pelo que a gente sabe tem uma ação via Ministério Público Federal de uma regularização das áreas 

dos quilombolas da região, frente à forma que a empresa adquiriu, ou não, na época não é? Como ela adquiriu… 
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é um contexto judicial. Então assim, eles precisam de reconhecimento; algumas [comunidades quilombolas] 

locais já são; no Linharinho já têm algumas pessoas. Ali… eu não sei se o Angelim, se eles já conseguiram ser 

reconhecidos como quilombolas. E após esse reconhecimento, é necessário dar-se através do Incra [Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária], ou não, a questão do uso e ocupação do solo, essas questões. 

Porquê, uma comunidade sem um território, ela fica uma comunidade solta, não é? Você não tem um lugar, você 

não tem uma identidade local! Você fica… hoje a gente não tem mais condição de ter povos nômades, não é? 

Você tem que ter o espaço fixo. 

Então assim, seria uma forma, talvez assim, o reconhecimento e a delimitação exata dos espaços, não é? Dentro 

das famílias. E após isso, você ajudar na capacitação de produtos que eles já produzem hoje. A questão é só 

melhorar, talvez, a questão empreendedora: como dar vazão, como vender e onde buscar os insumos porque, 

basicamente, eles são excelentes produtores de derivados de mandioca, não é? Produzem a farinha, o biju, a 

pamonha; vendem em feiras locais, vendem lá [comunidade] também. Mas, é algo ainda bem iniciando ainda; do 

modo ainda que eles já trabalhavam isso há 50 ou 100 anos atrás. E hoje, o mercado é muito ágil. Hoje, para 

você vender tem que ter quantidade e qualidade. Então, a questão da capacitação entraria nisso também. E você 

tem uma estrutura física adequada também que… a forma artesanal, ela tem que ser complementada também 

com a questão da higiene, da sanidade do local. 

4. Você sabe me dizer que tipo de recursos existe na comunidade Angelim 1 que pode 

contribuir para a melhoria de vida daquelas famílias? 

Hoje essas novas gerações… têm algumas pessoas da comunidade, com quem a gente tem contato, elas têm 

buscado trazer de fora… hoje tem uma das pessoas da comunidade formada em Gastronomia que participa, que 

está lá, que está buscando projetos para trazer para a comunidade; outros também que têm outras formações; têm 

a vontade. Então, a gente vê essa busca assim, algumas coisas mais isoladas; outras, um pouco mais soltas; mas, 

tem essa busca um pouco mais individual, não é? Porque, o todo é mais complicado; requer um trabalho, requer 

é … a resolução de conflitos. Mas, essas pessoas que estão vindo buscar; essa geração nova que não abandonou 

as origens. Essas pessoas foram buscar o conhecimento e estão retornando para usar, utilizar dentro da 

comunidade, para trazer o benefício que ela teve com a capacitação, para dentro. Lá tem também mais de uma 

farinheira, produção de pamonha e biju na mesma região. Talvez, algo que você consiga ampliar uma estrutura 

para trazer todos numa ação conjunta; talvez, por associação ou cooperativa, não é? A questão do 

empreendedorismo, você acaba dando valor; criando um selo; criando um produto de qualidade e você ajudaria, 

talvez, até a reduzir e até extinguir os conflitos internos, não é? Ajudaria… porque eles já têm uma expertise na 

produção de mandioca. Então, é a questão da organização local. Claro que muitas ações têm que ser feitas; outras 

têm que ser equacionados, não é? As pessoas têm que buscar isso também. Mas, a capacitação e a estrutura 

ajudam muito. 

5. Em sua opinião e considerando os recursos existentes na comunidade qual seria a 

questão mais urgente a ser resolvida pela comunidade? 

Então, hoje você conseguiria abranger todas essas ações para criar uma cooperativa, ter uma estrutura melhor ou 

variada produção de derivados da mandioca. Porém, a questão do território, do uso do solo, da legitimidade da 

terra é o ponto essencial. A partir do momento que a pessoa tem certeza, tem a garantia de que aquela área dela, 

que vai ser repassada, que vai continuar. Que a gente tenha hoje, em alguns casos, compra de pessoas externas 

que já estão comprando áreas dentro da própria comunidade e geram novos conflitos. Então assim, você não tem 
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a legitimidade. Aquela pessoa que sabe que vai estar ali, que é dela, que ela vai poder produzir; vai poder plantar 

a mandioca para poder produzir, para utilizar na farinheira, para fazer farinha, fazer biju ou pamonha. Então, a 

legitimidade da terra, hoje, é o fator essencial. 

6. Em sua opinião como a educação de jovens, adultos e idosos (EJAI) pode contribuir 

para que eles possam estar resolvendo essa questão do território e todas as outras que 

surgem aí que empacam o desenvolvimento local mais efetivo? 

Então, é a questão da capacitação. A EJAI só tem a qualificar, a somar não é? Hoje, um jovem capacitado tem 

um horizonte mais aberto; o jovem, o adulto, ele consegue perceber a qualidade e o valor do produto que gera. 

Às vezes, o grande ganho se perde no pequeno atravessador, de sair da comunidade e chegar à feira. O 

atravessador, às vezes, tem mais lucro do que a pessoa que produziu a mandioca, que teve todo o trabalho para 

gerar o produto e ele já chegou no preço mais alto. Então, a capacitação, ela traz tudo isso. Ela também 

possibilita que eles possam trazer projetos e estrutura, porque a logística também é complicada pela distância, 

pela estrutura da estrada. Então assim, você trazer a proximidade entre o produto que eles geram e o mercado 

consumidor, você gerar mercado, gera um ganho. Então, capacitações em várias áreas, desde a produção do 

produto até a questão logística ajudariam muito, porque abrem horizontes. 

Com relação aos jovens, eles têm… boa parte deles têm o nível médio, que é o que facilita mais, e alguns já 

possuem o nível superior. Os adultos tem essa dificuldade não é? Tiveram o acesso… foi bem complicado na 

época de estudo. Então, talvez você… como ela é uma comunidade pequena, de poucas pessoas, você geraria 

pequenos núcleos, não é? Pequenos núcleos de alfabetização de adultos. Apesar da proximidade da Vila 

[Itaúnas] também facilitar isso. Mas, hoje dentro da Vila não tem um projeto, não está em andamento, o que 

facilitaria também. E a questão da divulgação desses projetos de educação. Às vezes, chegam na Vila e chegam 

em Conceição da Barra, mas a comunidade não está sabendo. Não tem um veículo de informação que ajudaria. 

Quando acaba sabendo, já passou o prazo, já não tem mais inscrição. E essa é uma dificuldade. Tem é a logística 

também. Hoje, a gente está num período chuvoso que a estrada; o acesso é muito complicado. Os horários de 

ônibus são terríveis; a gente tem poucos horários de Conceição da Barra para Itaúnas. Da comunidade até ao 

ponto de ônibus são mais de dois quilômetros. Eles têm que andar, muitas vezes, à noite. 

7. Em sua opinião, como a comunidade Angelim 1 poderia gerar bem-estar comunitário, para 

além da renda, pois sabemos que essa é uma questão a ser superada; ou melhor, ampliada… 

Para além da ampliação da renda, talvez um resgate de algumas atividades culturais que eles acabaram, aos 

poucos, perdendo. Alguns mantêm essa busca, esse resgate, essa manutenção destas danças, dessas festas típicas 

que hoje são bem mais raras na região. Hoje muitas pessoas migraram de igreja, não de religião, mas de igreja e 

acaba… se perde, não é? Porque acaba não brincando, não utilizando, não tem mais aquele dia do santo ou do 

padroeiro tal. Aí você vai aos poucos se perdendo a cultura de origem europeia e de origem africana também. 

Porque acaba gerando um estigma, não é? Aquele conceito de que não é mais certo, a partir do momento que eu 

não sou mais dessa religião. 

Então, isso também gerava um bem-estar porque une as pessoas. É o momento de festa, não é? É o momento da 

fogueira, que tem, de São João, que hoje é bem mais rara. Então assim, essas reuniões comunitárias; essas 

reuniões da sociedade lá, estão se perdendo também. Quando você perde uma cultura e os meios culturais que 

são as festas, você perde, acaba desunindo, as coisas ficam soltas; perde-se a identidade local. 
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8. Verdade… Tem algo mais que considera relevante na comunidade? 

A comunidade é muito rica em saberes; você se senta para conversar com as pessoas lá, eles conhecem histórias 

daqui de Itaúnas, do rio Angelim; as gerações, eles mantêm isso! Talvez, seria necessária até a documentação 

disso, porque vai se perdendo, não é? Porque não está documentado, acaba se perdendo. E essa é uma tendência 

natural. 

É uma comunidade que tem um produto de qualidade. Assim, os produtos derivados da mandioca, nossa! Tem 

uma qualidade ímpar, que é bem vendida. Têm pessoas que têm outras profissões e acaba só trabalhando com 

isso agora. Então assim, tem um ganho, tem um produto, só que acaba tendo uma limitação na produção, não é? 

Ficando limitados pela questão de estrutura; pela matéria-prima ser escassa; pela área de produção também da 

matéria-prima que é a mandioca, não ser tão grande também. É difícil conseguir fora porque a gente tem uma 

região com a monocultura do eucalipto bem forte, não é? Então, é uma comunidade que vem lutando para se 

manter e a questão do espaço está chegando até ela, não é? A Vila de Itaúnas tende a crescer em direção à 

comunidade do Angelim. E assim é uma pena! A gente espera que isso continue, com trabalho eles vêm 

buscando. A gente espera também que a gente consiga fazer com que os condutores turísticos do Parque levem 

esse produto para lá; consigam adequar os passeios de bicicleta ou de caiaque para chegar mais perto da 

comunidade. E lá tem um ponto de lazer, de entretenimento e até de compra e venda dos produtos de lá. Talvez, 

um restaurante funcione lá. Algo que possa sentir o local, o que é produzido no local. 

 

Muito obrigada, Rodolpho, pelas suas valiosas informações sobre a comunidade Angelim 1! 
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Entrevista realizada com Senhor Domingos Firmiano dos Santos (popularmente 

conhecido como “Chapoca”), membro da Comissão Regional Quilombola Sapê do 

Norte, em 28 de julho de 2017. 

 

1. Pode contar um pouco sobre a comissão e as coordenações nas quais participa sobre os 

direitos dos quilombolas da região norte capixaba? 

Bom. Eu posso falar sim porque a Coordenação Nacional ela foi importante para aglutinar, unificar as propostas 

políticas das comunidades quilombolas do Brasil. Então, dos encontros em que nós participávamos, nós achamos 

a necessidade de criar uma coordenação nacional para coordenar a demanda das comunidades quilombolas. 

Então, o principal objetivo é esse. Não interferir mais nas comunidades, mas somar para que nós possamos levar 

as comunidades, as demanda das comunidades quilombolas para reivindicar no município, reivindicar no Estado 

e também a questão nacional. Mais na questão nacional, porque existe a hierarquia, não é? Por exemplo: tem a 

coordenação nacional, tem a estadual e a municipal. 

A Coordenação Nacional, ela foi criada em 1980 (coça a cabeça tentando se lembrar). Entre 1990 e 1992, 

entendeu? Foi criada a coordenação nacional na reunião – vou checar a data direito e te falo – na comunidade de 

Lapa de Bom Jesus, no Estado da Bahia, onde foram criados os primeiros quilombos do Brasil, criado pelo 

Governador do Estado da Bahia. Foi uma das primeiras comunidades quilombolas do Brasil, Lapa de Bom 

Jesus! 

2. Quais são os principais trabalhos desenvolvidos atualmente pela Coordenação 

Nacional Quilombola? 

Bom. A Coordenação Nacional desenvolve… primeiro faz um encontro nacional para que possamos tirar uma 

coordenação nacional. Então, tirada a coordenação nacional… e essa coordenação nacional é… nós somos 

distribuídos por área, não é? Tem alguém que cuida da cultura; outro cuida do meio ambiente; outro da questão 

fundiária; outro cuida dos problemas das políticas públicas; outros fazem parte dos conselhos nacionais; líderes 

de governo. Isso aconteceu muito nos governos de Lula e Dilma. Outros, existem áreas de conflitos, por 

exemplo, quando tem ataque a comunidades quilombolas, alguém da Coordenação Nacional que fica em outro 

Estado vem para fortalecer reivindicações e brigas por justiça. Então, realmente, tem uma redistribuição nas 

áreas sociais e políticas etc. 

3. Quantas comunidades estão, hoje, representadas na Coordenação Nacional? 

Olha! Nós temos no Brasil hoje reconhecidas mais ou menos 2.500 comunidades reconhecidas no Brasil. Nós 

temos no caminho do autorreconhecimento mais ou menos umas 5.000 que já pediram reconhecimento para o 

Brasil. Oficialmente, nós temos 2.500 comunidades, mais ou menos, no Brasil. e tem uma fila de pelo menos 

umas 5.000 comunidades para serem reconhecidas. A Coordenação Nacional tem representatividade em todo o 

país: de norte a sul, de leste a oeste… de todas as comunidades. Todas essas comunidades, elas fazem os 

encontros estaduais e a partir dos encontros estaduais, tiram a coordenação, as pessoas que vão para o encontro 

nacional. Nesse encontro nacional aí nós debatemos as políticas, debatemos as políticas públicas. Fazemos 

avaliações; prestamos contas de ações realizadas. E outra questão difícil que nós estamos tendo é a questão 

financeira de apoio. É a única que está nos apoiando hoje é a Ford dos Estados Unidos. Esse ano acho que foi 

R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais; aproximadamente 300 mil euros), que foram para apoio para 
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que se realizasse o encontro. No governo passado, eles nos ajudavam com passagens aéreas e alimentação, às 

vezes. Também, às vezes, com materiais para que pudéssemos realizar essas ações nossas. Por exemplo: fomos à 

Brasília, fomos lá fazer umas reivindicações; tinham que ir cinco pessoas daqui. Então, a gente cobrou do Estado 

que comprasse as passagens para a gente ir lá no Governo Federal para poder estar debatendo com o governo a 

política do Brasil. É… a Coordenação Nacional tem a Executiva Nacional que é representada por um suplente; 

um efetivo e um suplente dos coordenadores. Já no Nordeste nós temos um número maior. Os Estados do 

Nordeste, devido às demandas maiores, são três coordenadores nacionais. Então, ficam dois na Executiva. Então, 

a demanda é muito grande… é muito grande porque o Brasil é muito grande. E tem Estado que nós não 

conseguimos chegar ainda. O Estado do Amazonas, por exemplo. Então é muito difícil esse pessoal estar vindo a 

participar de uma assembleia etc. Recentemente, nós tivemos um encontro, no mês de maio, lá em Belém, que 

foi o Encontro Nacional. E nesse encontro nacional, o Estado do Amazonas, ele não esteve presente porque há 

dificuldade de chegar. Mesmo Belém estando mais perto ainda tem dificuldade, porque é muito longe, precisa 

andar de barco. A Região Norte é uma loucura aquele negócio lá! Belém, Amazonas, Amapá… esses Estados 

ali… é uma loucura! Menina, eles falam lá que você anda de barco por três dias para chegar numa comunidade, 

entendeu? O negócio lá não é brinquedo, não?! 

4. Pode me falar um pouco sobre a Coordenação Estadual Quilombola do Estado do 

Espírito Santo? Quando foi criada… 

A Coordenação Estadual ela… ela foi preciso para organizar o movimento no Estado. Foi preciso para que ela 

pudesse ser… nosso primeiro encontro foi em 2004, parece, se não me engano bem, foi em 2004. 2004 quando 

foi criada a Coordenação Estadual… 2004/2005… não me lembro bem. Tem que olhar essas coisas tudo… 

porque às vezes sou meio esquecido, negócio de data. Lembro 2004/2005. Antes foram criadas as coordenações 

regionais. Depois foi criada a coordenação estadual. É de 2004. 

5. Atualmente qual é o trabalho desenvolvido pela Coordenação Estadual Quilombola do 

Estado do Espírito Santo? 

A Coordenação Estadual é demandar as questões políticas do Estado do Espírito Santo. Por exemplo: a questão 

da demanda maior que hoje é a questão da monocultura do eucalipto. Por exemplo: aqui no Estado do Espírito 

Santo, norte do estado, o que foi que aconteceu no governo da ditadura, nos anos 1970, ele exigia desenvolver 

aqui o Estado do Espírito Santo. E nessa região moravam muitas famílias quilombolas. Para se ter uma ideia 

foram expulas 10 mil famílias aqui do Sapê do Norte. Outra pesquisa que a gente fez, a gente detectou 3.500 

famílias que sobraram! Então nós tivemos um prejuízo muito grande. Além disso, os patrimônios que as 

comunidades tinham foram devastados. Por exemplo: o meio ambiente… tinham muitos córregos, rios, matas e 

animais. Eles foram todos destruídos! Porque passou o eucalipto, passou o trator, matou nascente, matou rios, 

matou animais; jogou as casas de farinha… chegou cupim, chegou inseto, chegou veneno, certo? Então, aquilo 

de saudável que as comunidades tinham, que é de produzir muito beiju; fazer festas comemorativas; os grupos de 

folguedos; grupos folclóricos, por exemplo o Ticumbi. O Ticumbi, ele… as famílias moravam todas em áreas 

rurais. Hoje não têm 10% que moram em áreas rurais. Todos os membros do Ticumbi, eles estão no município 

de Conceição da Barra ou no Distrito de Braço do Rio, fora da área do território, morando em área urbana. Então 

isso é uma descaracterização, entendeu? 

O Ticumbi antigamente, ele fazia seus ensaios de casa em casa. Hoje o Ticumbi ensaia dentro de um galpão! Eu 

falo porque o folguedo mais importante que nós temos aqui no Sapê do Norte é o Ticumbi Baile de Congo de 
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São Benedito. Por quê? Porque ele foi um folguedo que nasceu dentro do quilombo de “Nêgo Rugério”, que era 

o quilombo que tinha sua especialidade de produzir beiju; produzir farinha que era exportada, às vezes, para 

outros países, até então e para o Brasil também. Porque o Sapê do Norte tinha fama assim de um Estado que 

tinha a cultura da farinha, principalmente nas comunidades. Porque isso é um… é um resultado… é um resto do 

quilombo do “Nêgo Rugério”. E daí Zacimba Gaba também lá no Distrito de Itaúnas, que ela não foi quilombola, 

mas foi uma guerreira lá. Então, por ali tinha tudo. Esse círculo de costumes tradicionais. 

Outra coisa também que acabou aqui no Sapê do Norte foi a questão das religiões afrobrasileiras: a Mesa de 

Santa Maria, que é uma coisa que veio da Cabula. Você quer que eu fale sobre a Cabula? A Cabula, por 

exemplo, foi…. Então a Cabula foi reprimida… a Cabula é uma manifestação de Terreiro que era feita na mata. 

Então, os cultos e os trabalhos, eles não eram realizados em casa. Ele era realizado na mata. Então é a cultura do 

caboclo, não é? Que é mais indígena do que africana (risos). 

6. A Cabula acabou sendo adotada também… 

Pelos africanos, os afrobrasileiros. Então ela foi importante porque… aí o quê que deu?!... Em 1898 tinha um 

bispo aqui que se chamava Dom João Batista Méri, que era Bispo que comandava toda a Diocese do Estado do 

Espírito Santo. Então, existia uma polícia de nome de “Captura”. A “Captura”… D. João Batista Méri ele veio 

aqui… falavam muito dessa manifestação de… diabólica. Chamava de diabólica… satânica. Então, ele veio 

fazer uma visita a um culto da Mesa de Santa Maria que é a Cabula. Aliás, da Cabula que se tornou Mesa de 

Santa Maria. Aí ele ordenou à Captura para destruir todas aquelas manifestações aqui na região do Sapê do 

Norte. D. João Batista Méri, esse Bispo… então foi um massacre muito grande… as pessoas usavam suas 

magias, mas a força da polícia foi maior. E aí destruiu parte dessas manifestações que hoje, recentemente, se não 

relembro… tem… acabaram todas as Mesas de Santa Maria. O único cara que mexia com a Mesa de Santa 

Maria recentemente e as pessoas que trabalhavam com essa religião, todas morreram. Acabou. Se perdeu... 

Então, têm algumas histórias assim que realmente (risos)… é foi destruído tudo mesmo. 

7. Pode me falar um pouco mais sobre o Ticumbi? 

Ticumbi é o Baile de Congo de São Benedito. O Baile de Congo de São Benedito eles são todos vestidos a 

caráter (risos), com capacete, com roupas brancas… é… saiotes brancos. Igual eram os reis lá na África (risos). 

Então, um pouco de cultura africana que eles trouxeram para o Brasil. E também para mostrar o luxo, as belezas 

que o negro tinha como escravo etc. Então, eles sempre iam a Conceição da Barra ou São Mateus para se 

manifestarem, tocando pandeiro e cantando nas ruas de São Mateus e de Conceição da Barra, indo à Igreja a 

louvar São Benedito que é o Santo dos negros. 

8. O Ticumbi então é aceito pela Igreja Católica atualmente… 

É… quer dizer (risos)… não sei se aceitam mesmo não, sabe? Mas os membros, os negros se manifestaram e 

entraram de qualquer jeito. Eram discriminados. Então o negro ia também. E lá eles se manifestavam, dançavam, 

comiam. Faziam cortejo de barco. Tudo isso, então, é o Ticumbi. Ele existiu há 250 anos atrás no quilombo do 

“Nêgo Rugério”! 

O Ticumbi é formado de velhos… só velhos. Tem até alguns jovens, mas coisa de 5 a 10% de jovens. Esses 

velhos são Mestres…. É muito difícil o folguedo do Ticumbi. Tem que ensaiar muito para cantar… Então, o 

Ticumbi e o Jongo… tem o Jongo também são realmente manifestações afrobrasileiras. 
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9. Qual a diferença entre o Jongo e o Ticumbi? 

O Ticumbi… o Jongo é batida de tambor. Dois tambores perto do terreiro e aí as pessoas dançam em círculo… 

em grupo; ensaiam coreografias e dançam o Jongo, em círculo; batendo tambores vão dançando não é? (risos). 

Também é dos quilombos. 

E já o Reis de Boi não é afrobrasileiro. Reis de Boi é uma cultura mais portuguesa, como também o Alado de 

São Sebastião, como as Coroinhas que têm também em Conceição da Barra. Que também… eu já fui ver as 

Coroinhas, apesar de ser uma cultura portuguesa, é uma cultura de Conceição da Barra. Então, quando eu fui 

Secretário de Cultura lá, então, eu chamei todo mundo. Aí naquela época, nós criamos a Associação do Folclore 

do Espírito Santo. A partir da criação dessa associação aos quilombolas do movimento folclórico… se 

solidificaram porque tinham que se reunir, discutir as políticas (risos). Então, eles se fortaleceram, estão 

fortalecidos! Eles têm associação, recebem convênios de empresas, recebem convênio; fazem convênios com o 

Estado… não sei com o município também… vou ver. Mas, eles têm uma associação de todo… folguedo, toda 

manifestação de Conceição da Barra que a Associação de Folclore… pois é… fomos nós que criamos. Fui eu 

quem criei. Que criei não?!... eu não criei. Quem criou foram os membros. Eu ajudei na época em que eu estava 

no poder. Esse negócio de eu criei (risos)… eu criei (risos)… não dá não é? (risos)… todas as pessoas…. Então, 

questão burocrática… formou equipe. Aí graças a Deus nós conseguimos unificar que até hoje eles estão batendo 

“o porrete” e estão indo em frente (risos). 

10. E sobre a Comissão Regional Quilombola Sapê do Norte? Quando foi criada? Qual o 

seu papel? Quantas comunidades tem? 

Bom… a Coordenação Estadual do Sapê do Norte. A Comissão… ela foi criada antes da coordenação estadual… 

é… do Estado do Espírito Santo. Ela foi criada para… com aquele mesmo objetivo. Foi feita uma pesquisa… 

aqui até então não tinha uma contagem ativa de comunidades que existiam no Sapê do Norte. E essa relação de 

comunidade com outra não tinha… não tinha. Então em 98… 1998 foi criada a comissão quilombola. Foi criada 

em 1998… no governo de Fernando Henrique. 

11. Você pode me falar um pouco sobre ela? 

Bem… a comissão quilombola… foi 2002?... eu não me lembro esse negócio de data. Eu tenho que conferir tudo 

aí… Eu me lembro que foi o encontro da CORE. CORE é uma ONG que tinha lá no Rio Grande do Sul… do 

Paraná. Aí nós chamamos a CORE para nos dar um curso… capacitação política e organização. Eles vieram por 

três dias. Aí, como nós vamos andar daqui para a frente? Aí nós demos a ideia de criar a Comissão Quilombola 

do Sapê do Norte. Aí criou a comissão quilombola e a comissão quilombola sempre se reunindo… sempre se 

reunindo… uma vez por mês, desde quando foi criada. 

Hoje a coisa não está assim… o movimento quilombola. Tem muita briga interna. Pessoas querendo se apoderar. 

Só que, sabe? Todo lugar… toda sociedade tem isso não é?... conflitos de terra, entendeu?... conflito de… um 

achar que a Fibria… tem que se associar à Fibria… outros acham que não (balança as mãos negativamente, 

categoricamente), porque a Fibria até hoje não devolveu nada de terra para ninguém. Então não podemos confiar 

na Fibria! Nós temos que cobrar do Estado. Outros acham que temos que pegar projeto da Fibria, dinheiro… não 

adianta… não dá. Às vezes, dá dinheiro… às vezes para alguma festa também… pegar mudas, essas coisas tudo 

aí para poder plantar… uns acham dessa forma. Outros acham diferente: aqui não. Não pode pegar nada, tem que 

cobrar o Estado que é responsável pelas comunidades… é o Estado não é a empresa! 
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Agora, por exemplo, no caso ali da Angelim… o Angelim 1… pode falar? Eu estava falando da… Então, a Sapê 

do Norte, devido à questão da entrada desse quantitativo de monocultura do eucalipto, depois entrou a cana que 

também (aponta) ocupou um grande espaço das terras quilombolas, hoje eles estão todos confinados em 

pequenos grupos. E aí a comissão quilombola tem a obrigação de cobrar as políticas públicas para essas 

comunidades. Então, esse pessoal se reúne, discute, cobra do Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Estado, cobra do governo, certo? Faz manifestações… faz o Festival do Beiju… faz o Grito Quilombola. O Grito 

Quilombola tem uns três anos que não é feito. Mas, o pessoal, a gente já está começando a rediscutir…. O Grito 

Quilombola é um manifesto em que as pessoas saem na cidade com bandeira, com faixas e etc. E carro de som. 

E aí entrega documento para o Ministério Público cobrando; entrega a Prefeito… aquele serviço rotineiro que a 

gente sempre faz… 

12. São quantas comunidades quilombolas que integram a Sapê do Norte? 

Sapê do Norte eram 32 comunidades. Mas como desmembrou, ela subiu para um número maior. No caso de 

Roda D’Água que era uma comunidade só. Aí as pessoas de lá, eles acharam que não dá para ficar numa 

comunidade só. Tinha que ser dividida por núcleos. Da comunidade quilombola Roda D’Água foram criadas 

outras regiões como: Porto Grande, Córrego do Alexandre, Morro da Onça e Roda D’Água. Então criaram mais 

quatro localidades. Dividiu a comunidade. Então de 32, agora foi para 36 comunidades. 

13. E a comunidade quilombola Angelim1? O que você pode me dizer sobre ela? 

Bem… a comunidade Angelim 1 é a comunidade quilombola antiquíssima como as outras são. Só que ali tem 

parte de pessoas que são de origem indígena… existe gente ali de origem indígena. Quer dizer, os índios 

moravam por isso tudo aqui anteriormente. Então, têm origens indígenas (risos)… com características indígenas. 

Porque na época dos massacres, aí nos anos anteriores, na época do Império, existiam alguns focos de 

comunidades ali. E também são respeitados pela ação que Zacimba Gaba fazia naquela região ali. Zacimba 

Gaba, na época em que os negros desciam de Porto Seguro para o Porto de São Mateus – eles vinham em 

pequenos barcos devido à corrente marítima – naquele processo escravocrata; Zacimba Gaba e outras mulheres e 

outros homens ali… quer dizer, ela era a chefe… a chefe! Então ela ia para o mar num pequeno barco e lá 

sequestrava, tirava todas as pessoas que iam para serem negociadas como escravas, no Porto de São Mateus. 

Zacimba era uma africana… uma princesa! Ela é quem fazia esse tipo de trabalho aqui. Ela veio como escrava 

da África (risos). 

14. A Angelim 1 tem representação na Comissão? 

Lá quem participa muito é o Terezino. Participava o João. É… participava a irmã de Terezino, a Bárbara; a mãe 

de Terezino, a tia de Terezino. É… participava da comunidade quilombola ainda outras famílias que eu não me 

lembro aqui agora. O próprio Pedrão acho que veio em algumas reuniões. É… tiveram os mais recentes… a filha 

de Pedrão, que agora ela está no Conselho Estadual, a Letícia. Que eu me lembre são esses daí. 

15. Em sua opinião quais são os problemas da Angelim 1 atualmente? 

Oh!... o maior problema ali que eu acho que tem – que até então estava muito bem – foi depois da entrada da 

Fibria com a questão do restaurante que criaram ali. Eles criaram um restaurante e feito pela Fibria. E outra coisa 

foi a questão do pedaço de terra que a Fibria deu para que eles pudessem trabalhar ali em consórcio… sei lá 

como é que é dentro do projeto… como é que é nome do projeto? (tenta se lembrar)… tem um nome lá… PRQ 

não é? [ele se refere ao Programa de Desenvolvimento Rural Territorial – PDRT, implementado pela Fibria, em 

comunidades quilombolas, desde 2011]… é um projeto. Então, a partir dali eles começaram uma briga interna: o 
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João, o Terezino, a família do Terezino. Depois foi envolvendo… envolvendo… então eles brigaram muito. Tem 

mais ou menos uns dois anos. Tudo começou mesmo há uns três anos atrás, essa confusão. Não sei se você sabe! 

16. Persiste ainda? 

Persiste ainda porque a comunidade de Angelim 1 recebeu muita gente de fora e da Vila [de Itaúnas]. E aí há um 

descontentamento por parte de algumas famílias desse pessoal ter ido para lá. Muitos são parentes, mas mesmo 

assim criaram conflito. Por exemplo: hoje a comunidade Angelim 1 é uma comunidade que tem gente de fora. 

Não sei se você sabe, mas tem muita gente de fora, dentro da área, plantando ali. Então, esse foi o pivô para o 

conflito interno entre eles. Mas é uma comunidade muito forte, que eu acredito que rapidamente eles vão sair 

dessa situação. Porque são assim muito organizados, têm um passado histórico, tem um conhecimento 

tradicional ali e de produção. Eu acredito que, logicamente, logo… logo eles vão superar a situação de conflito, 

que já é previsto… em todo o lugar existe este tipo de problema. 

17. Em sua opinião o que é preciso fazer para resolver esse problema? 

Eu acho que a primeira coisa se chama até educação. Eu acho que educação em primeiro lugar, ela forma as 

pessoas, entendeu? Porque, você através da educação, você se capacita mais, fica mais um pouco… deixa de ser 

mais carrancudo. Porque você está dentro dos contextos ali (risos); contexto histórico para lá, para cá (risos). 

Então, você se habitua, fica mais educado. Não vou dizer que a comunidade não é educada… deve ser educada 

dentro do sistema que está aí, entendeu? 

18. Mais informada? 

É… mais informada… dentro do sistema que está aí, porque a educação… porque educação nós sempre 

tivemos… dessa atualidade. Então, está precisando mais… formar mais educação; trabalhar projeto de 

reestruturação da comunidade; de produção, porque a produção ficou perdida com a entrada das monoculturas. 

Perdemos… eles perderam os conhecimentos tradicionais, que eram a produção de material, de remédios 

caseiros, de alimentação alternativa, de comidas típicas, como o leite coco, o próprio beiju, farinha de coco, o 

muxá, palmito, que fazia comida; o peixe que não existe mais. Então, teve toda essa falta desses produtos. Então 

isso também dificulta a comunidade quilombola… o espaço físico para que a comunidade possa desenvolver 

seus trabalhos de criação de animal, fazer seus próprios cultos. Costumo dizer aqui, que no Sapê do Norte o 

Saci-Pererê assoviava por aqui. Agora não assovia mais, porque acabaram as matas! (risos): “eu não ficar aqui 

mais não! Não tem mata! Então vou-me embora!”. Aí deu linha (risos). 

Então, a comunidade do Angelim é para nós, ela representa assim… o começo da chegada também, porque 

logicamente, está perto do mar… ali os negros chegavam tudo pelo mar não é? Então ela faz parte de todo esse 

contexto cultural. E a comunidade sempre viveu integrada com outras comunidades, como o Angelim 2. A festa 

de São Sebastião é uma festa importantíssima naquela região ali, porque aglutina todas as manifestações 

culturais que anteriormente iam para lá, para se divertir, para brincar, para se conhecer. E a própria comunidade 

de Santa Bárbara também que é da comunidade Angelim 1, que também sempre celebraram ali os cultos, as 

manifestações. Eu acredito que a comunidade Angelim 1 é até integrada, porque eles participavam muito da 

luta… participavam muito da luta. E tem posição social, isso que é mais importante; a posição que é a linha de 

mudança, objetivo de mudar, de recuperar aquilo que nós perdemos não é? Então esse é o objetivo. Porque eu 

entendo… porque logicamente… eu acho que os outros também entendem… recuperar o território, recuperar a 

nossa religião, a manifestação e as comidas típicas e também os nossos materiais históricos. Nós vamos assim 

para as futuras gerações. Eu acredito que eles vão (bate palmas) dar uma salva de palmas para a gente! Porque 
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tudo isso vai servir para a educação para as futuras gerações. Por quê? Porque nós somos povos tradicionais! E 

hoje no mundo… por exemplo: os jovens, tanto aqui no Brasil, como na Europa… que futuramente… como 

acontece na África. Futuramente, o turismo aqui para as comunidades quilombolas, se conseguirem se estruturar, 

gente que vai vir de outro mundo para vir aqui conhecer, para vir comer uma comida típica, Nossa Senhora! Que 

é muito gostosa não é?! Então, isso que o governo tem que fazer. É isso! Fazer com que os povos conheçam os 

costumes, porque quando você conhece, você passa a respeitar! Às vezes, você lá de fora, você critica. Nunca 

viu, entendeu? Agora se tiver relação (risos) de convívio. Aí você começa a respeitar, valorizar, ajudar… que o 

movimento quilombola dos negros hoje, por exemplo, não é criar um aparthaid. Nós estamos criando o nosso 

espaço para que nós possamos garantir o sustento dos nossos filhos, netos, as próximas gerações. 

19. Você pode falar um pouco mais sobre os recursos existentes na comunidade que a 

ajude na superação dos conflitos? E um pouco também sobre como está o processo de 

regularização do território… 

Bem… o conflito da comunidade, a Comissão Quilombola fez intervenção e também fomos ao Ministério 

Público para reclamar das pessoas que não têm vínculo com a comunidade. Que quando está uma pessoa do Rio 

de Janeiro, uma pessoa de Vitória, São Mateus e coloca dentro da área do território, ele vai descaracterizar todos 

os costumes daquele povo. Então nós pedimos ao Ministério Público que interviesse na situação de mediação 

para dentro dos territórios quilombolas. 

20. Como está se dando essa migração? 

Bom… aqui e em outras comunidades, não em todas, são ocupações de áreas que dizem que são quilombolas 

também, mas não são quilombolas. Que o quilombola, quem é quilombola é aquele que tem uma história dentro 

do território e ancestralidade. Uma história! Então todas as pessoas que moram ali, pelo menos o pai delas tem 

que ter morado ali… tem que ter uma história de ancestralidade para provar realmente que ele é quilombola. 

Agora, logicamente, se a comunidade disser assim: não! Nós vamos colocar aqui mais 10 pessoas. É uma 

questão da comunidade, entendeu? Agora, tem que respeitar a decisão da comunidade. Ninguém pode passar por 

cima da comunidade, que ela é histórica! Então, ninguém pode ficar entrando lá… agora todo mundo quer entrar 

porque está fácil! Por que quando estava difícil, por que não vieram? Aí por exemplo: o cara que ele morava 

aqui, mas ele foi embora lá para o Rio de Janeiro. Se ele está lá há uns 20 anos, há 30 anos la´. Ele, o filho dele 

perderam todo o vínculo com a comunidade. Então quer vir. Pode até vir, mas quem tem que autorizar isso é a 

comunidade. Não sou eu e nem ninguém que tem que autorizar. A comunidade é que tem que autorizar ou não e 

dizer quem tem território e quem não tem! 

Relacionado à questão fundiária é muito difícil você brigar com o Estado hoje. Que o Estado, ele é mandado 

pelas empresas: o deputado pega o dinheiro da Fibria; o prefeito pega; o vereador pega, entendeu? Então fica 

difícil o Estado abrir qualquer processo de demarcação e titulação do território quilombola. No governo Lula foi 

aberto todo o… nós reconhecemos todas as comunidades, fomos à Fundação Palmares, levamos… a primeira 

comunidade a ser reconhecida fomos nós da Bacia do Rio Angelim, incluindo a Angelim 1. Fomos a primeira 

comunidade em 2003 que foi reconhecida aqui no Sapê do Norte, as primeiras! Depois nós reconhecemos todas 

as outras. Então, as primeiras foram as daqui da Bacia do Rio Angelim: Angelim 1, Angelim 2, Angelim do 

Meio e Angelim 3. Foram as comunidades que foram reconhecidas aqui no Sapê do Norte. O processo de 

demarcação e titulação aqui no Angelim há o relatório antropológico, geográfico… relatório completo não é? 
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para a abertura o processo para demarcação e titulação do território. Então aí…. Mas quando mudaram de 

governo, eles continuam parados no Incra. 

21. Sabe quando a Angelim 1 deu entrada nesse processo? 

Angelim 1 deu entrada… nós…. A primeira vez foi feito um relatório de 2003. Foi feito pela Fundação 

Palmares. Aí o governo passou essa responsabilidade para o Incra. Porque a Palmares não tinha condições de – 

devido ao número reduzido de funcionários – produzir esses relatórios. Então passou para o Incra. Aí o Incra fez 

um relatório em 2003… o Incra não, mas a Fundação Palmares. Mas, acharam que o relatório ficou muito frágil, 

sem sustentação. Aí o Incra fez mais outros relatórios… fez um…. Até então, os outros Angelins, o relatório era 

um só em 2003. Aí o que aconteceu?! Aí todo mundo achou que queria o seu relatório. Então o Angelim 1 pegou 

o seu relatório, o Angelim 2 pegou o seu e o 3 pegou o seu relatório antropológico… Então, desses relatórios foi 

feito um novo relatório, não aquele de 2003. Então, esse novo relatório das comunidades de Roda D’Água e dos 

Angelins, eles foram feitos há uns três anos atrás… é 2014, no Incra. Relatório que busca árvore genealógica, é 

questão geográfica, é questão antropológica. E a questão… esse negócio de advogado… levantamento cartorial, 

entendeu? Então já se encontram todos os produtos no Incra e todas as pessoas já estão cadastradas para 

demarcar o território de Angelim 1 e da Bacia do Rio Angelim. 

22. Pode dizer-me um pouco mais sobre os recursos a comunidade Angelim 1 possui? 

Nenhum. Recursos… naturais ou em dinheiro? Bom… ali na comunidade, coitados! Só têm uma casinha de 

farinha. Eles plantam muito pouco. Agora que estão plantando um pouco mais nessas áreas de retomada. Mas a 

situação ali é de miséria total, era entendeu? Por parte das pessoas porque não tinha olho para o Estado. Tinha 

uma escola. Acabaram com a escola. A casa de farinha está toda sucateada. E ali o governo nunca investiu nem 

um tostão na comunidade. Ali, por exemplo, tinha ali, tem também os Reis de Boi dali, tem o Ticumbi dali. Ali 

eles fazem o beiju. Eles têm o conhecimento é… Terreiro também porque as velhas lá gostam de “bater uns 

pauzinhos”… gostam dessas coisas… batem ainda não é?! 

23. Remanescentes da Mesa de Santa Maria? 

É… devem ser não é? (risos) Deve ser de Mesa de Santa Maria sim. Deve ser. Mas, o resto ali, minha senhora, 

ali acabou tudo! O que tem ali é a boa vontade do povo para recuperar tudo isso. É a boa vontade, trabalhar. Eles 

têm a cultura de trabalhar com as questões… com a cultura da alimentação transgênica… transgênica não, Deus 

me livre! Com a cultura mais natural, agroecológica… cultura agroecológica… alimentação agroecológica. Eles 

estão implantando agora, inclusive, um projeto lá agora que é… das águas, um negócio assim… cisternas… não 

sei como… Ah! O plantio de água… justamente (risos). Estivemos na região lá e eles estavam falando o negócio 

do plantio da água lá. Eles estão muito animados como isso! Recuperação de nascentes… 

24. Em sua opinião como os quilombolas da Angelim 1 podem resolver esses problemas 

mencionados por você… 

Eu acho que o mais urgente lá é a sustentabilidade da comunidade. Sustentabilidade ela se dá em você comer! 

Primeira coisa é se alimentar bem. Se você está com a “barriga cheia”, os resto você leva! Então é a questão 

econômica. Primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que ter um projeto para plantar, plantar alimentação que tenha 

mercados. Fazer uma área de agroturismo. Porque se ali tem uma casa de farinha, tem um restaurante, têm 

pessoas que sabem fazer comidas tradicionais, tem o Ticumbi, tem a dança da menina, têm os meninos que 

estudam. Então tem que criar ali um polo do agroturismo. Mas, aí a Prefeitura, o Estado, eles têm uma 
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responsabilidade muito grande, porque eles não olham para isso: a potencialidade que têm as comunidades de 

Conceição da Barra. Criar uma rota de turismo. Por exemplo: você sai de Conceição da Barra, você vai ali no 

Parque Estadual de Itaúnas – você vai conhecer tanto a questão de literatura, quanto de animais que existem na 

região, está tudo embalsamado ali. Você passa em Itaúnas, almoça ali… qualquer coisa; vai ao Angelim 1, chega 

lá conhece as culturas de lá: apresentação cultural etc. Você volta em outra comunidade do Sapê do Norte. Aí 

você já vê outra raiz, não é? Pode ir também à Mata Atlântica aqui na Floresta Nacional do Rio Preto. Também 

tem o lugar de você passear. Criar uma rota do turismo lá para cima como na Meleira, Barreira. Então, o 

município de Conceição da Barra ele precisa se projetar. Mas não é coisa faraônica… é começar do pequeno 

porque ninguém… porque não há turismo no mundo, minha senhora, se não começar do pequeno. Eu até hoje… 

eu não sei. Os projetos faraônicos (risos) eu nunca vi dar certo, entendeu? Então tudo se começa do pequeno. 

Vão começar devagar… criar artesanato, produtos para venda. Pode se criar aqui em Conceição da Barra 

também um mercado… sei lá… um galpão ali, onde você, o turista… talvez, você pode colocar os seus produtos 

para vender ali. Pega um casarão daquele, reforma aquilo ali, faz uma coisa bonita, organizada! Que aí isso vai 

vir turista a Conceição da Barra. Eu acredito que… quando começar a valorizar o que tem dentro das 

comunidades, aí nós vamos trazer o turista para dentro da comunidade. É… nós podemos começar com um ano 

com 100 turistas visitando a comunidade. É um salto! (todo animado). No outro ano já são 1000, entendeu? 

Então, a divulgação que é o espírito da coisa… e a organização. Então, a gente tem na cabeça o que se pode… o 

que nós queremos, precisamos. As ervas medicinais que nós temos na região podem ser usadas para vender; o 

artesanato; o beiju; a farinha; a comida… aí tem uma série de coisas…. A dificuldade é justamente do Estado 

(bate as mãos, cruza os braços). 

25. E o que se faz a respeito disso? 

Eu acho que, o que nós temos que fazer a respeito disso é organizar mais a comunidade e estudar. Porque quando 

você estuda, você vai para o nível da discussão, de debate. Quando você não estuda, você não debate. Faz debate 

na sua comunidade, no seu nível, etc. e tal. Mas, tem que chgar no nível dos estudiosos. Então, eu acho que cada 

vez que você estuda e se organiza, você está dando os passos concretos. Então eu sempre defendi a educação… 

recuperando o valor da comunidade! Ah! Quero estudar! Sou um doutor, mas não ajuda nada na comunidade. 

Ah! Quero estudar, mas não sou quilombola. Não dá! Então, nós precisamos daquele que assume as raízes da 

comunidade, a tradição da comunidade, os ofícios da comunidade! 

26. O que você me diz sobre a educação de jovens, adultos e idosos nas comunidades 

quilombolas? 

A educação de todas as esferas ela é legal porque a educação não tem idade, minha senhora! Você estuda até 

com 90 anos de idade, você estuda! (risos). Então não há idade para a educação. A educação em todo o momento 

que ela vier, ela é importante. Agora, não adianta você chegar à comunidade e querer ter uma metodologia, uma 

filosofia da comunidade lá… dos italianos. Aí não dá. Então, a educação, ela tem que ser voltada para seus 

princípios éticos… respeitando, logicamente, os outros não é? E aprendendo como é dos outros… como os 

outros também têm que aprender o que é nosso. Agora, nós temos que estudar salvando o nosso territórios, nossa 

cultura! 
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27. Voltando à comunidade Angelim 1… Em sua opinião, o que é necessário para que 

todos os moradores da Angelim 1 tenham bem estar e qualidade de vida? 

Acho que a primeira coisa se chama união. Em primeiro lugar. Tem que procurar um meio de se unir. Depois a 

gente tem que fazer um projeto coletivo. Que o projeto individual, ele é dele, não é meu! Então, qual é o projeto 

da comunidade Angelim? Então tem que tirar projetos coletivos dentro da comunidade. Então união, projeto 

coletivo, entendeu? Eu acho que esses são os dois pontos principais, que é questão da educação. Então eu acho 

que são os pontos principais para dar avanço na pauta de luta que eles têm reivindicação (conta nos dedos): o 

território, o resgate da cultura, resgate dos remédios tradicionais, da religiosidade, dos cantos, dos folguedos…. 

Então, eu acho que o princípio fundamental é esse aí; fazer tudo com simplicidade, entendeu? Simplicidade 

como os avós deles, os bisavós fizeram no passado. Se fizer dessa forma, sem ganância; comunidade respeitando 

os mais velhos, porque eles sabem do que passaram, das dificuldades porque passaram, como era a vida. Então 

esse aprendizado, têm que aprender com os mais velhos! Não por ele ser mais velho, nós temos que respeitar… 

como na África. Os negros do Moçambique, por exemplo, lá em primeiro lugar são os mais velhos; lá primeiro 

são eles que comem… lógico que a gente tem que respeitar as crianças. Mas, no Moçambique, o chefe da tribo… 

primeiro têm que respeitá-lo, mais velho; têm que ouvir os mais velhos. 

Eu fui à África com um trabalho em Moçambique sobre o impacto da monocultura, que eles começaram a 

plantar eucalipto naquelas províncias… porque lá as terras pertencem ao Estado. Então eles dão concessões. Aí 

deram algumas concessões para uma… algumas empresas da Escócia, da Suécia e aí eles chamaram a gente lá 

para falar sobre a questão da monocultura do eucalipto. Estavam tirando todo o pessoal das aldeias e plantando 

eucalipto. Aí nós fomos dar exemplo também do que aconteceu aqui: secaram os córregos, falamos tudo, 

desmataram comunidades. Então na África vimos tudo isso. Então tem que ficar muito atento ao sistema porque 

a história, desde o Faraó (risos) que até hoje, minha filha (risos, balançando negativamente a cabeça), nunca foi 

de ajudar pobre! 

Então, nós precisamos ter um Estado como é a Noruega, que tudo é transparente! Então precisamos até chegar… 

porque eu me orgulho assim da Noruega (risos). Hoje, eu acho que a Noruega é um exemplo de civilização. Por 

quê? Porque até o carro a gasolina agora… daqui a cinco anos, não terão mais carro a gasolina na Noruega, 

entendeu? Então um projeto assim… eu acho que a gente tem que pegar isso…. Que vergonha os nossos 

políticos, não é?! Lá é tudo é transparente, entendeu?! O Loren, ele explorava aqui, que no caso ele é filho do rei 

de lá. Com o nosso protesto aqui, ele foi obrigado a vender a empresa dele aqui. Segundo ele, nem sabia que 

tudo estava acontecendo esse tipo de coisa, de impacto na comunidade. Aí o povo… a televisão da Noruega veio 

aqui saber do que estava acontecendo. Aí quando divulgou esse problema de impacto na comunidade indígena, 

impacto em comunidade quilombola, destruiu córregos… aí os produtos deles começaram a não vender mais. Aí 

eles foram obrigados a passar essa empresa para outro… para o Grupo Votorantim. Aí que vendeu para o Grupo 

Votorantim que está aí agora. Segundo o Loren, agora ele está investindo em outros tipos de negócios na 

Noruega. Mas o povo norueguês não aceita isso. O povo não aceita! Explorar povos tradicionais, eles não 

aceitam! Aí foi isso que aconteceu. 

28. Tem mais alguma coisa que acha relevante mencionar aqui? 

Não. O que eu quero colocar agora é que nós dependemos de vocês também! Nós precisamos de gente com mais 

experiência, entendeu? Que nem você, outras pessoas bem intencionadas para virem para dentro porque… 

porque quando vem para dentro, nós só temos a ganhar, entendeu? Uma doutora vindo para dentro, ter altos 
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conhecimentos, ter uma visão do mundo, uma visão das religiões; estudou aqui, está estudando. Então, nós 

precisamos disso para a competitividade, realmente, dessas áreas nossas aqui. Isso que é importante para nós não 

podermos desistir, desanimar, de lutar… para que nós possamos resgatar os nossos princípios tradicionais! Esse 

é o mais importante na vida porque… porque eu sei que o meu filho não vai alcançar as matas, porque 

derrubaram tudo! Já foi uma. Mas têm coisas que eles vão ter que entender e participar não é? E depois, 

logicamente, não fomos nós quem destruímos a mata, mas também trabalhar a recuperação de tudo isso! Porque 

a natureza é assim… ela… você a tira, mas se você colocar, ela se recupera. Então, nós estamos precisando 

recuperar a natureza, entendeu? Recuperar o meio ambiente nosso para que possamos ter dias mais saudáveis. 

Porque… eu não possa alcançar, mas outros irão alcançar com fé em Jesus Cristo! Então, o que eu desejo é que 

vocês realmente façam um bom trabalho! Porque nós sozinhos também nós não vamos conseguir (balança a 

cabeça negativamente) chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos de unidade com pessoas comprometidas e 

com pessoas sérias. É isso o que eu tinha para falar. Muito obrigado! 

 

Minha profunda gratidão, “Chapoca”, pelas suas valiosas informações sobre as comunidades 

quilombolas e sua luta para manter viva sua belíssima tradição! 
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APÊNDICE K: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

I.1. PROJETO: “Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades 

Quilombolas do Norte do Estado Espírito Santo – Brasil”. 

Este estudo faz parte da tese de doutorado em Ciências da Educação da pesquisadora Luciane Serrate Pacheco 

Bacheti pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real – Portugal. Esta pesquisa está vinculada 

ao “Programa Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, aprovado pelo Edital PROEXT 2016 

do Ministério da Educação, em setembro de 2015, que se encontra em execução pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo – Campus São Mateus, em parceria com a Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro por meio de 

Termo de Acordo de Cooperação Técnico-Científica Internacional, celebrado em agosto de 2016. A Universidade 

Federal do Espírito Santo também é parceira na execução deste programa. Orientam esta pesquisa os professores 

Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro e Doutor Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão, ambos da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também, o Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, do 

Pograma de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

I.2.PESQUISADORES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA NO BRASIL 

I.2.1. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES, Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-

0224. E-mail: lucianebacheti@gmail.com. Endereço: Rua da Liberdade, 550 – Bairro Sernamby – São 

Mateus/ES.  Pedagoga no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda em 

Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

I.2.2. Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750, 

Celular: (27) 99917-8967. E-mail: aotsalles@gmail.com. Programa de Pós Graduação do Departamento de 

Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Goiabeiras – Vitória/ES. 

 

II. PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome do Participante: 

_____________________________________________________________________________ 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente desta pesquisa intitulada “Educação 

de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do 

Estado do Espírito Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Doutor Alexandre 

Ottoni Teatini Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade 

Federal do Espírito Santo) e Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao Programa 

“Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal do 

Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real, Portugal). 

 

III. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METODOLOGIA DA PESQUISA 

As comunidades quilombolas aqui da Região Norte do Estado do Espírito Santo precisam da ajuda de pessoas de 

fora das comunidades para resolver algumas das suas principais dificuldades como, por exemplo, resolver a 

questão da titulação da terra para ter acesso ao crédito que possibilite a realização de investimentos na produção 

agrícola; assessoramento técnico para produzir mais e melhor; melhoria na infraestrutura de produção, transporte 

e comercialização dos seus produtos. Para resolver essas dificuldades, em busca de melhores condições de vida, 

as comunidades necessitam de acesso à informação e à formação técnica e profissional para que possam utilizar 

de maneira adequada todo o potencial do território. Por se tratar de comunidades tradicionais, os governos (nas 

esferas municipal, estadual e federal) têm uma obrigação maior de apoiar os territórios quilombolas no que for 

necessário para desenvolvimento comunitário que produza bem-estar de todos os seus moradores. Mas, para que 

isto aconteça, as comunidades precisam saber quais são as dificuldades das famílias e quais são as riquezas do 

território. Precisam dizer aos órgãos públicos o que têm, a riquezas dos seus saberes ancestrais e do que precisam 

para ter uma vida digna e próspera. Precisam dizer como querem se desenvolver. Fazemos parte de instituições de 

educação do governo federal e ainda não conhecemos a fundo as comunidades quilombolas, como vivem, seus 

valores culturais e como produzem a sua existência. Por isso, propomos esta pesquisa em uma comunidade 

quilombola, tendo por objetivo principal conhecer a comunidade e compreender melhor de que forma atividades 

de educação de jovens e adultos podem ajudar esta comunidade quilombola e os órgãos governamentais a 

encontrarem, juntos, um caminho para o desenvolvimento desta comunidade, melhorando as condições de vida de 

todos os seus moradores, ao mesmo tempo em que ampliamos nossos conhecimentos sobre os povos quilombolas, 

mailto:lucianebacheti@gmail.com
mailto:aotsalles@gmail.com
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a riqueza dos seus saberes tradicionais. Para fazer este estudo definimos quatro atividades que julgamos 

adequadas para melhor conhecer as pessoas e o lugar, compreender suas dificuldades e anseios, e as riquezas que 

o território oferece, e participar junto com a comunidade e com outras pessoas de fora que atuam na comunidade, 

na elaboração de um plano de ação, que ajude a resolver um problema que a comunidade definir como o mais 

urgente. Dessa forma, a primeira atividade prevista será a realização de visitas a todas as famílias desta 

comunidade para aplicação de formulário, em parceria com a Agente Comunitária de Saúde da comunidade 

participante desta pesquisa; a segunda atividade será a aplicação de 30 questionários a pessoas externas à 

comunidade mas com efetiva atuação nela, tais como representantes do poder público, da iniciativa privada, de 

lideranças religiosas e ONGs; a terceira atividade será a realização de cinco entrevistas, sendo três pessoas da 

comunidade e duas pessoas de lideranças externas com atuação na comunidade, a serem indicadas pelas 

lideranças da comunidade; e a quarta atividade será a realização de um encontro com um grupo de 15 pessoas, 

formado por dez pessoas da comunidade e cinco de representantes de órgãos públicos, da iniciativa privada e 

organização não-governamental atuantes na comunidade, para definição, planejamento e execução compartilhada, 

pelo grupo, de uma atividade tida como a mais importante a ser resolvida pela comunidade. Desta forma, 

acreditamos poder conhecer melhor a comunidade quilombola participante deste estudo e intercambiar saberes e 

práticas permitindo o seu desenvolvimento comunitário, bem como a implementação de uma política pública de 

educação de jovens e adultos com a participação das pessoas da comunidade. 

 

IV. DOS DIREITOS DOS PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS, DOS RISCOS E DOS BENEFÍCIOS 

DA PESQUISA 

Toda pesquisa com pessoas envolve riscos e benefícios. Por isso, a pesquisa em ciências humanas e sociais exige 

respeito e garantia ao pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada 

de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes. A ética em pesquisa implica o respeito pela 

dignidade humana e a devida proteção dos participantes de pesquisas. A ética em pesquisa em seres 

humanos, os direitos dos participantes voluntários bem como benefícios e riscos da pesquisa são 

monitorados pelos Comitês de Éticas em Pesquisa, os CEPs, criados pelas universidades, e vinculados à 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, comissão do Conselho Nacional de Saúde, vinculada 

ao Ministério da Saúde. Esta comissão é responsável pela emissão de protocolo de pesquisa, quando se 

tratar de pesquisas envolvendo pessoas em áreas temáticas especiais e pesquisas conduzidas do exterior, 

como é o caso desta pesquisa. Os CEPs das universidades têm a responsabilidade primeira de garantir e 

resguardar a integridade e os direitos dos participantes voluntários nas pesquisas bem como a de receber 

denúncias de violações dos direitos dos participantes voluntários, pelos pesquisadores, e requerer a sua 

apuração. Os direitos dos participantes voluntários em pesquisa com pessoas estão resguardados no Art. 9º da 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 510, de 7 de abril de 2016, que apresentamos aqui para 

conhecimento: (I) ser informado sobre a pesquisa; (II) desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo; (III) ter sua privacidade respeitada; (IV) ter garantida a confidencialidade das informações 

pessoais; (V) decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que 

podem ser publicadas; (VI) ser indenizado por dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e (VII) 

ressarcimento da despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. De acordo com esta 

Resolução (Art. 2º, Incisos III e XXV) são considerados benefícios, as contribuições atuais ou potenciais da 

pesquisa para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a 

promoção de qualidade digna de vida, a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um ambiente 

ecologicamente equilibrado e considera-se risco da pesquisa a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente. Incluem-se aí 

situações de vulnerabilidade (reduzida capacidade de tomar decisões e opor resistência na situação de pesquisa), 

preconceito (violação dos direitos humanos) e estigmatização (violação da dignidade humana).  

Assim, diante do exposto, nós pesquisadores responsáveis por esta pesquisa, nos comprometemos a garantir que 

todos os direitos dos participantes voluntários referentes a esta pesquisa sejam respeitados. Assim, os 

pesquisadores responsáveis se comprometem com: 

 A disponibilização de todas as informações desta pesquisa, em todas as suas etapas, de maneira clara e 

objetiva, utilizando estratégias de apresentação verbal e leitura deste documento, ou outra que se fizer 

necessária para melhor compreensão dos participantes voluntários. 

 A garantia de retirada do consentimento pelo participante voluntário desta pesquisa, em qualquer de suas 

etapas, ou mesmo após o seu término, sem qualquer prejuízo. 

 A garantia de que o participante voluntário desta pesquisa não terá quaisquer despesas decorrentes de 

sua participação na pesquisa, cabendo aos pesquisadores responsáveis adequar o seu horário ao que o 

participante voluntário disponibilizar para levantamento dos dados, de maneira a não gerar prejuízo ao 

participante voluntário. 

 A garantia de que o participante voluntário desta pesquisa tenha a sua privacidade respeitada e garantida 

a confidencialidade de suas informações. Os pesquisadores responsáveis se comprometem a manter 
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sigilo e guarda de todas as informações pessoais, instrumentos de coleta de dados e documentos 

referentes a esta pesquisa por tempo indeterminado. 

 Só serão publicadas e/ou divulgadas informações expressamente autorizadas pelo participante voluntário 

desta pesquisa, que tem total liberdade de decidir se sua identidade poderá ser divulgada ou não e quais 

serão as informações, dentre as que forneceu, quais poderão ser publicadas.  

 As informações obtidas, com a participação voluntária, referentes a esta pesquisa não serão publicadas 

e/ou expostas em redes sociais, rádio, televisão, sob nenhuma forma de registro (escrita, imagem, voz 

etc), exceto em eventos acadêmicos e científicos. 

 A publicação e/ou divulgação dos resultados obtidos com esta pesquisa será em blocos de informações, 

de forma a preservar a identidade e a privacidade do participante voluntário, e somente em meios 

acadêmicos (defesa da tese, congressos, seminários e outros eventos acadêmicos científicos, publicação 

em revistas acadêmicas especializadas). Imagem e som de voz serão apresentados caso sejam 

autorizados pelos participantes. 

Quanto aos riscos envolvidos nesta pesquisa, os pesquisadores responsáveis se comprometem a: 

 Tomar medidas preventivas, ou minimizar efeitos, a quaisquer possíveis riscos que a pesquisa 

possa acarretar ao participante voluntário autônomo e/ou com autonomia reduzida ou limitada 

(temporária ou não) quais sejam: preconceitos, estigmatização, vulnerabilidade ou outros danos ao 

participante voluntário, mesmo aqueles que não estejam previstos neste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

 Disponibilizar toda a assistência que se fizer necessária, inclusive indenização, ao participante voluntário 

que se sentir lesado ou constrangido, ou outro dano material ou imaterial resultante de sua participação 

nesta pesquisa, previstos ou não neste Registro de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Informar, verbalmente, sobre a pesquisa aos participantes voluntários crianças, adolescentes ou qualquer 

outro participante voluntário cuja autonomia esteja reduzida ou que esteja sujeita a relação de autoridade 

ou dependência que caracterize situação de limitação. Seus dados serão coletados com o seu 

assentimento, sendo registrado por meio de imagem e voz e do consentimento livre e esclarecido 

assinado por seu responsável. Nos casos em que não for possível o registro de imagem e voz, em função 

do nível da limitação da autonomia do participante voluntário, seus dados só serão coletados se o 

responsável concordar, sendo registrado por meio de assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido pelo responsável, anotando essa observação no registro deste documento. O assentimento 

registrado por meio de imagem e voz será disponibilizado ao participante sempre que solicitado por ele, 

em qualquer tempo. 

 Os participantes voluntários não alfabetizados serão informados, verbalmente, pelos 

pesquisadores responsáveis sobre a pesquisa. Será disponibilizado ao participante não alfabetizado 

uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por um dos pesquisadores 

responsáveis e por uma testemunha da comunidade, constando uma observação do pesquisador 

responsável sobre a condição de não alfabetizado do participante, confirmado e assinado pela 

testemunha. O registro do consentimento livre e esclarecido será feito por meio de imagem e voz, 

que ficará disponível ao participante sempre que solicitado, em qualquer tempo. 

 No caso de perceber qualquer possibilidade de dano ao participante voluntário, decorrente da sua 

participação na pesquisa, os pesquisadores responsáveis discutirão com os participantes voluntários as 

providências cabíveis, que podem incluir o encerramento da pesquisa e informar o sistema CEP/CONEP. 

 Os pesquisadores responsáveis se comprometem em apresentar e realizar reflexões com a comunidade 

sobre todos os resultados obtidos com esta pesquisa. 

Os benefícios potenciais desta pesquisa podem ser traduzidos em possibilidades de: 

 Realização de um diagnóstico da comunidade participante desta pesquisa, identificando suas principais 

dificuldades e os seus anseios, bem como identificação de suas riquezas, permitindo aos seus moradores 

conhecer melhor a comunidade em que vivem. 

 Contribuir para maior engajamento comunitário por meio da participação dos moradores nos assuntos da 

comunidade, promovendo aproximações e intercâmbios entre as famílias fortalecendo a ajuda mútua na 

resolução de problemas comuns, bem como na reivindicação aos governantes para a implementação de 

políticas públicas nas áreas da saúde, educação, agricultura, infraestrutura de moradia, de produção, de 

transporte e de comercialização dos produtos agrícolas produzidos pela comunidade, programas 

específicos de crédito, assessoramento técnico para melhoria da produção agrícola; formação técnica e 

qualificação profissional, entre outras necessidades, que ajudem na promoção do desenvolvimento 

comunitário para o bem estar dos moradores. 

 Troca de experiências entre os moradores e outras comunidades.  

 Aproveitamento das experiências e da força de trabalho dos agentes externos na realização de atividades 

necessárias ao desenvolvimento comunitário. 

 Dar visibilidade às tradições culturais da comunidade e aos seus saberes tradicionais. 
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 Aproximações com instituições educacionais, participando de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

na própria comunidade, podendo melhorar o nível de escolaridade dos moradores, seja alfabetizando 

adultos e idosos, seja ampliando competências e habilidades necessárias para uma maior participação 

comunitária. 

 Fortalecimento da associação de moradores, de atividades de economia solidária, cooperativismo, uso e 

manejo sustentável do solo e da água. 

 Divulgação da comunidade em meios acadêmicos, o que pode ampliar parcerias com instituições de 

educação para a implementação de programas de formação técnica e de qualificação profissional, por 

meio de cursos a serem realizados na própria comunidade. Participação dos moradores em eventos 

acadêmicos e científicos. 

 Trabalho conjunto para melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade, entre os 

moradores e as pessoas externas que desenvolvem alguma atividade na comunidade. 

 Captação de parcerias internas e externas à comunidade para ampliação de espaços de comercialização 

de produtos da comunidade. 

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do 

Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O 

CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta 

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no 

endereço:  

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ Ifes 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP no link: 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP” 

(em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF/   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 

 

V. DO CONSENTIMENTO/ ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE 

VOLUNTÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E DE SOM DE VOZ PARA FINS DESTA 

PESQUISA 

Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, nós pesquisadores responsáveis por este estudo, o 

convidamos a dar o seu consentimento/ assentimento, caso queira, para a utilização de sua imagem e/ou o 

som da sua voz, em apresentações e eventos acadêmicos e científicos, a saber: apresentação escrita e/ou 

oral da tese; apresentação em seminários, congressos, conferências sobre a temática da pesquisa, artigos 

em revistas especializadas na temática da pesquisa. 

V.1. Caro(a) participante voluntário(a), você poderá recusar-se a consentir/ assentir o uso da sua imagem e 

do som da sua voz ou qualquer outra informação fornecida por você, em qualquer fase desta pesquisa, 

inclusive após o seu término, sem quaisquer prejuízos para você. 

 

VI. DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO 

RESPONSÁVEL POR PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO COM AUTONOMIA REDUZIDA OU 

LIMITADA (TEMPORÁRIA OU NÃO) PARA FINS DESTA PESQUISA  

VI.1. Solicitamos o seu consentimento livre e esclarecido para participação voluntária, nesta pesquisa, de pessoas 

com autonomia limitada temporária ou não, sob a sua responsabilidade legal, podendo ser crianças e/ou 

adolescentes ou outra pessoa nesta situação. 

VI.2. O seu consentimento livre e esclarecido será registrado por meio de uma observação sua neste documento. 

VI.3. O assentimento livre e esclarecido do participante voluntário com autonomia limitada será obtido por meio 

de registro de imagem e de voz, quando for possível. Não havendo essa possibilidade o responsável consentirá ou 

não a sua participação voluntária, repassando as informações e registrando e assinando uma observação neste 

documento. 

VI.4. Os pesquisadores responsáveis farão apresentação oral deste documento, explicando de maneira clara sobre 

todas as etapas desta pesquisa, bem como as justificativas, objetivos e metodologias desta pesquisa, em 

linguagem acessível ao participante voluntário; esclarecendo todas as possíveis dúvidas que surgirem, levando em 

conta todas as possíveis limitações desse grupo participante. 

VI.5. O levantamento de informações deste grupo de participantes voluntários serão coletados, única e 

exclusivamente, pelo preenchimento, feito pelos pesquisadores responsáveis, do formulário que trata da 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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caracterização dos moradores. 

VI.6. Caso os pesquisadores percebam algum risco, mesmo que mínimo, a este grupo de participantes 

voluntários, não aplicarão o formulário e não registrarão quaisquer informações sobre esse possível participante 

voluntário. 

VI.7. Não serão divulgadas quaisquer imagens ou som de voz dos participantes voluntários com autonomia 

reduzida ou limitada (temporária ou não), exceto em eventos científicos, e somente se houver necessidade 

de comprovar a participação comunitária. E só serão divulgadas/ publicadas com o expresso assentimento 

do participante e consentimento do seu representante legal. 

VI.8. Os pesquisadores se comprometem por zelar pela guarda, sigilo e confidencialidade de todas as informações 

obtidas com este grupo. Só serão divulgadas informações após análise, em bloco, e exclusivamente em eventos 

acadêmicos e científicos, preservando a identidade e a privacidade do participante voluntário desta pesquisa. 

Nenhuma informação pessoal será divulgada, sob hipótese alguma. 

VI.9. A coleta de informações desse grupo se justifica pela necessidade de um levantamento atualizado da 

situação de todos os moradores da comunidade quilombola participante desta pesquisa. Os dados aqui 

obtidos permitirão aos pesquisadores melhor conhecimento das pessoas da comunidade, sobre as suas 

necessidades e os anseios, o que poderá contribuir para a elaboração de um planejamento de políticas 

públicas, especialmente na área da educação de jovens e adultos, mais próximo à realidade dos moradores. 

Espaço para observações dos participantes voluntários sobre os participantes voluntários desta pesquisa com 

autonomia limitada sob sua responsabilidade legal. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Assinatura:                                                                                                                                             Data: __/___/ ____ 

 

VII. DO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO COM 

AUTONOMIA REDUZIDA OU LIMITADA (TEMPORÁRIA OU NÃO) PARA FINS DESTA 

PESQUISA 

VII.1. O participante voluntário com autonomia reduzida ou limitada (temporária ou não) poderá se recusar em 

dar o seu assentimento livre e esclarecido para participação nesta pesquisa. A sua decisão será respeitada, 

incondicionalmente, pelos pesquisadores. 

VII.2. O registro do assentimento livre e esclarecido do participante voluntário com autonomia reduzida ou 

limitada (temporária ou não), será realizado por meio de registro de imagem e som de voz, devendo ser 

autorizado, também, pelo seu representante legal, registrado neste documento. Ambos têm total liberdade de 

decidir que informações, dentre as que forneceram, poderão ser divulgadas ou publicadas. 

VII.3. As informações obtidas com a participação deste grupo de participantes, caso autorizadas, serão divulgadas 

e publicadas, após compilação e análise dos dados, somente em eventos acadêmicos e científicos, apresentadas de 

forma a manter a privacidade e o anonimato destes participantes. 

VII.4. Os pesquisadores responsáveis se comprometem a indenizar, na forma da Lei, quaisquer danos e riscos 

advindos de sua participação nesta pesquisa. 

 

VIII. DO REGISTRO DO CONSENTIMENTO/ ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DESTA PESQUISA 

VIII.1. Este Termo de Consentimento/Assentimento Livre e Esclarecido será apresentado, oralmente em sua 

totalidade, pelos pesquisadores. Você poderá assinar este documento se sentir totalmente seguro para fazer isso. E 

quando todas as suas dúvidas forem todas esclarecidas pelos pesquisadores. 

VIII.2. Você poderá recusar-se a dar o seu consentimento e não assinar este documento, sem qualquer prejuízo de 

qualquer forma. Você tem o direito de recursar-se a participar desta pesquisa. 

VIII.3. Os pesquisadores se comprometem a respeitar, incondicionalmente, todos os seus direitos, tais 

como: zelar pela guarda, sigilo, confidencialidade de todas as informações repassadas por você. Sua 

identidade e sua privacidade serão preservadas. Sua imagem ou som da sua voz só serão publicados e/ou 

divulgados em eventos acadêmicos, desde que com sua expressa autorização e a do seu representante legal 

neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

VIII.4. Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, agora de posse de todas as informações sobre esta 

pesquisa, sobre os seus direitos, riscos e benefícios, pedimos o seu consentimento livre e esclarecido como 

participante voluntário deste estudo. Você terá total liberdade de retirar o seu consentimento em qualquer etapa 

desta pesquisa, mesmo após o seu término. 

VIII.5. Você poderá decidir quais das informações fornecidas por você poderão ser divulgadas ou não 
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(informações pessoais, imagens, som de voz etc.). Pedimos que indique, no quadro abaixo, quais as 

informações que não quer que sejam divulgadas. 

Caro(a) Participante Voluntário(a) descreva aqui as informações fornecidas por você que não quer que sejam 

divulgadas: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VIII.6. Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados para lideranças da comunidade participante deste 

estudo por meio de registros escritos e apresentação verbal pelos pesquisadores em evento criado na comunidade 

para esse fim, dar a devolutiva dos resultados da pesquisa à comunidade. 

VIII.7. Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, o registro do seu consentimento livre e esclarecido será 

feito por meio da assinatura deste documento, em duas vias, assinado também por um dos pesquisadores 

responsáveis por esta pesquisa. Uma via deste documento assinado ficará com você e a outra via ficará com o 

pesquisador responsável. 

VIII.8. Caso não saiba ler e/ou escrever, o registro do seu consentimento/ assentimento será feito por meio de 

gravação da sua imagem e do som da sua voz. Deixaremos com você uma via deste Termo assinado pelos 

pesquisadores responsáveis e por uma testemunha da sua confiança. A outra via assinada ficará com os 

pesquisadores. Reforçamos a informação de que você não é obrigado a participar deste estudo e pode retirar o seu 

consentimento/ assentimento em qualquer das etapas desta pesquisa, mesmo após o seu término. 

VIII.9. Caso você esteja sob a responsabilidade legal de outra pessoa, o seu assentimento será registrado 

por meio de gravação da sua imagem e do som da sua voz e do consentimento, por escrito, do seu 

representante legal, que ficará com uma via deste Termo assinado pelos pesquisadores responsáveis e pelo 

seu representante legal. Você ou seu representante legal poderão retirar o assentimento/ consentimento em 

qualquer das etapas desta pesquisa, mesmo após o seu término. 

 

Estando, portanto de acordo, assinam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias 

 

Eu, __________________________________________________________________________________ 

declaro ter sido informado sobre todas as etapas deste estudo e dou meu consentimento livre e esclarecido como 

participante voluntário desta pesquisa, assinando este termo em duas vias, sendo que uma via dele ficará comigo. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do participante voluntário ou registro do nome participante voluntário não alfabetizado 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura de testemunha (no caso de pessoa não alfabetizada) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Luciane Serrate Pacheco Bacheti (RG Nº 553.128/ SSP/ES) 

Pesquisadora Responsável pela pesquisa no Brasil 

 

_______________________________________________________________________________ 

Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles (RG Nº: M2961331) 

Pesquisador Responsável pela pesquisa no Brasil 

 

__________________________ (local), _____ de ____________ de _______ 

Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, 

principais problemas/ dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de 

alfabetização/ educação de jovens, adultos e idosos e/ou cursos de qualificação profissional! 

Estamos profundamente gratos com a sua contribuição! 
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APENDICE L: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS EXTERNOS À COMUNIDADE QUILOMBOLA 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA 

I.1. PROJETO: “Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades 

Quilombolas do Norte do Estado Espírito Santo – Brasil”. 

Este estudo faz parte da tese de doutorado em Ciências da Educação da pesquisadora Luciane Serrate Pacheco 

Bacheti pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Vila Real – Portugal. Esta pesquisa está vinculada 

ao “Programa Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, aprovado pelo Edital PROEXT 2016 

do Ministério da Educação, em setembro de 2015, que se encontra em execução pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo – Campus São Mateus, em parceria com a Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro por meio de 

Termo de Acordo de Cooperação Técnico-Científica Internacional, celebrado em agosto de 2016. A Universidade 

Federal do Espírito Santo também é parceira na execução deste programa. Orientam esta pesquisa os professores 

Doutor Armando Paulo Ferreira Loureiro e Doutor Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão, ambos da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também, o Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, do 

Pograma de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

I.2.PESQUISADORES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA NO BRASIL 

I.2.1. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES, Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-

0224. E-mail: lucianebacheti@gmail.com. Endereço: Rua da Liberdade, 550 – Bairro Sernamby – São 

Mateus/ES.  Pedagoga no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda em 

Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

I.2.2. Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750, 

Celular: (27) 99917-8967. E-mail: aotsalles@gmail.com. Programa de Pós Graduação do Departamento de 

Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Goiabeiras – Vitória/ES. 

IX. PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome do Participante: 

_____________________________________________________________________________ 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente desta pesquisa intitulada “Educação 

de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do 

Estado do Espírito Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Professor Doutor 

Alexandre Ottoni Teatini Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da 

Universidade Federal do Espírito Santo) e Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao 

Programa “Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal 

do Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real, Portugal). 

X. JUSTIFICATIVA, OBJETIVOS E METODOLOGIA DA PESQUISA 

As comunidades quilombolas aqui da Região Norte do Estado do Espírito Santo precisam da ajuda de pessoas de 

fora das comunidades para resolver algumas das suas principais dificuldades como, por exemplo, resolver a 

questão da titulação da terra para ter acesso ao crédito que possibilite a realização de investimentos na produção 

agrícola; assessoramento técnico para produzir mais e melhor; melhoria na infraestrutura de produção, transporte 

e comercialização dos seus produtos. Para resolver essas dificuldades, em busca de melhores condições de vida, 

as comunidades necessitam de acesso à informação e à formação técnica e profissional para que possam utilizar 

de maneira adequada todo o potencial do território. Por se tratar de comunidades tradicionais, os governos (nas 

esferas municipal, estadual e federal) têm uma obrigação maior de apoiar os territórios quilombolas no que for 

necessário para desenvolvimento comunitário que produza bem-estar de todos os seus moradores. Mas, para que 

isto aconteça, as comunidades precisam saber quais são as dificuldades das famílias e quais são as riquezas do 

território. Precisam dizer aos órgãos públicos o que têm, a riquezas dos seus saberes ancestrais e do que precisam 

para ter uma vida digna e próspera. Precisam dizer como querem se desenvolver. Fazemos parte de instituições de 

educação do governo federal e ainda não conhecemos a fundo as comunidades quilombolas, como vivem, seus 

valores culturais e como produzem a sua existência. Por isso, propomos esta pesquisa em uma comunidade 

quilombola, tendo por objetivo principal conhecer a comunidade e compreender melhor de que forma atividades 

de educação de jovens e adultos podem ajudar esta comunidade quilombola e os órgãos governamentais a 

encontrarem, juntos, um caminho para o desenvolvimento desta comunidade, melhorando as condições de vida de 

todos os seus moradores, ao mesmo tempo em que ampliamos nossos conhecimentos sobre os povos quilombolas, 

a riqueza dos seus saberes tradicionais. Para fazer este estudo definimos quatro atividades que julgamos 

adequadas para melhor conhecer as pessoas e o lugar, compreender suas dificuldades e anseios, e as riquezas que 

o território oferece, e participar junto com a comunidade e com outras pessoas de fora que atuam na comunidade, 

na elaboração de um plano de ação, que ajude a resolver um problema que a comunidade definir como o mais 

mailto:lucianebacheti@gmail.com
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urgente. Dessa forma, a primeira atividade prevista será a realização de visitas a todas as famílias desta 

comunidade para aplicação de formulário, em parceria com a Agente Comunitária de Saúde da comunidade 

participante desta pesquisa; a segunda atividade será a aplicação de 30 questionários a pessoas externas à 

comunidade mas com efetiva atuação nela, tais como representantes do poder público, da iniciativa privada, de 

lideranças religiosas e ONGs; a terceira atividade será a realização de cinco entrevistas, sendo três pessoas da 

comunidade e duas pessoas de lideranças externas com atuação na comunidade, a serem indicadas pelas 

lideranças da comunidade; e a quarta atividade será a realização de um encontro com um grupo de 15 pessoas, 

formado por dez pessoas da comunidade e cinco de representantes de órgãos públicos, da iniciativa privada e 

organização não-governamental atuantes na comunidade, para definição, planejamento e execução compartilhada, 

pelo grupo, de uma atividade tida como a mais importante a ser resolvida pela comunidade. Desta forma, 

acreditamos poder conhecer melhor a comunidade quilombola participante deste estudo e intercambiar saberes e 

práticas permitindo o seu desenvolvimento comunitário, bem como a implementação de uma política pública de 

educação de jovens e adultos com a participação das pessoas da comunidade. 

XI. DOS DIREITOS DOS PARTICIPANTES VOLUNTÁRIOS, DOS RISCOS E DOS BENEFÍCIOS 

DA PESQUISA 

Toda pesquisa com pessoas envolve riscos e benefícios. Por isso, a pesquisa em ciências humanas e sociais exige 

respeito e garantia ao pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada 

de modo a prever e evitar possíveis danos aos participantes. A ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade 

humana e a devida proteção dos participantes de pesquisas. A ética em pesquisa em seres humanos, os direitos 

dos participantes voluntários bem como benefícios e riscos da pesquisa são monitorados pelos Comitês de 

Éticas em Pesquisa, os CEPs, criados pelas universidades, e vinculados à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa, a CONEP, comissão do Conselho Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Esta 

comissão é responsável pela emissão de protocolo de pesquisa, quando se tratar de pesquisas envolvendo 

pessoas em áreas temáticas especiais e pesquisas conduzidas do exterior, como é o caso desta pesquisa. Os 

CEPs das universidades têm a responsabilidade primeira de garantir e resguardar a integridade e os 

direitos dos participantes voluntários nas pesquisas bem como a de receber denúncias de violações dos 

direitos dos participantes voluntários, pelos pesquisadores, e requerer a sua apuração. Os direitos dos 

participantes voluntários em pesquisa com pessoas estão resguardados no Art. 9º da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 510, de 7 de abril de 2016, que apresentamos aqui para conhecimento: (I) ser informado 

sobre a pesquisa; (II) desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo; (III) ter sua 

privacidade respeitada; (IV) ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; (V) decidir se sua 

identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser publicadas; (VI) ser 

indenizado por dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e (VII) ressarcimento da despesas diretamente 

decorrentes de sua participação na pesquisa. De acordo com esta Resolução (Art. 2º, Incisos III e XXV) são 

considerados benefícios, as contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a comunidade 

na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, a partir do 

respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um ambiente ecologicamente equilibrado e considera-se risco da 

pesquisa a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do ser humano, 

em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente. Incluem-se aí situações de vulnerabilidade (reduzida capacidade 

de tomar decisões e opor resistência na situação de pesquisa), preconceito (violação dos direitos humanos) e 

estigmatização (violação da dignidade humana).  

Assim, diante do exposto, nós pesquisadores responsáveis por esta pesquisa, nos comprometemos a garantir que 

todos os direitos dos participantes voluntários referentes a esta pesquisa sejam respeitados. Assim, os 

pesquisadores responsáveis se comprometem com: 

 A disponibilização de todas as informações desta pesquisa, em todas as suas etapas, de maneira clara e 

objetiva, utilizando estratégias de apresentação verbal e leitura deste documento, ou outra que se fizer 

necessária para melhor compreensão dos participantes voluntários. 

 A garantia de retirada do consentimento pelo participante voluntário desta pesquisa, em qualquer de suas 

etapas, ou mesmo após o seu término, sem qualquer prejuízo. 

 A garantia de que o participante voluntário desta pesquisa não terá quaisquer despesas decorrentes de 

sua participação na pesquisa, cabendo aos pesquisadores responsáveis adequar o seu horário ao que o 

participante voluntário disponibilizar para levantamento dos dados, de maneira a não gerar prejuízo ao 

participante voluntário. 

 A garantia de que o participante voluntário desta pesquisa tenha a sua privacidade respeitada e garantida 

a confidencialidade de suas informações. Os pesquisadores responsáveis se comprometem a manter 

sigilo e guarda de todas as informações pessoais, instrumentos de coleta de dados e documentos 

referentes a esta pesquisa por tempo indeterminado. 

 Só serão publicadas e/ou divulgadas informações expressamente autorizadas pelo participante voluntário 

desta pesquisa, que tem total liberdade de decidir se sua identidade poderá ser divulgada ou não e quais 

serão as informações, dentre as que forneceu, quais poderão ser publicadas.  
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 As informações obtidas, com a participação voluntária, referentes a esta pesquisa não serão publicadas 

e/ou expostas em redes sociais, rádio, televisão, sob nenhuma forma de registro (escrita, imagem, voz 

etc), exceto em eventos acadêmicos e científicos. 

 A publicação e/ou divulgação dos resultados obtidos com esta pesquisa será em blocos de informações, 

de forma a preservar a identidade e a privacidade do participante voluntário, e somente em meios 

acadêmicos (defesa da tese, congressos, seminários e outros eventos acadêmicos científicos, publicação 

em revistas acadêmicas especializadas). Imagem e som de voz serão apresentados caso sejam 

autorizados pelos participantes. 

Quanto aos riscos envolvidos nesta pesquisa, os pesquisadores responsáveis se comprometem a: 

 Tomar medidas preventivas, ou minimizar efeitos, a quaisquer possíveis riscos que a pesquisa possa 

acarretar quais sejam: preconceitos, estigmatização, vulnerabilidade ou outros danos ao participante 

voluntário, mesmo aqueles que não estejam previstos neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Disponibilizar toda a assistência que se fizer necessária, inclusive indenização na forma da Lei, ao 

participante voluntário que se sentir lesado ou constrangido, ou outro dano material ou imaterial 

resultante de sua participação nesta pesquisa, previstos ou não neste Registro de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Os participantes voluntários não alfabetizados serão informados, verbalmente, pelos 

pesquisadores responsáveis sobre a pesquisa. Será disponibilizado ao participante não alfabetizado 

uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por um dos pesquisadores 

responsáveis e por uma testemunha da comunidade, constando uma observação do pesquisador 

responsável sobre a condição de não alfabetizado do participante, confirmado e assinado pela 

testemunha. O registro do consentimento livre e esclarecido será feito por meio de imagem e voz, 

que ficará disponível ao participante sempre que solicitado, em qualquer tempo. 

 No caso de perceber qualquer possibilidade de dano ao participante voluntário, decorrente da sua 

participação na pesquisa, os pesquisadores responsáveis discutirão com os participantes voluntários as 

providências cabíveis, que podem incluir o encerramento da pesquisa e informar o sistema CEP/CONEP. 

 Os pesquisadores responsáveis se comprometem em apresentar e realizar reflexões com a comunidade 

sobre todos os resultados obtidos com esta pesquisa. 

Os benefícios potenciais desta pesquisa podem ser traduzidos em possibilidades de: 

 Realização de um diagnóstico da comunidade participante desta pesquisa, identificando suas principais 

dificuldades e os seus anseios, bem como identificação de suas riquezas, permitindo aos seus moradores 

conhecer melhor a comunidade em que vivem. 

 Contribuir para maior engajamento comunitário por meio da participação dos moradores nos assuntos da 

comunidade, promovendo aproximações e intercâmbios entre as famílias fortalecendo a ajuda mútua na 

resolução de problemas comuns, bem como na reivindicação aos governantes para a implementação de 

políticas públicas nas áreas da saúde, educação, agricultura, infraestrutura de moradia, de produção, de 

transporte e de comercialização dos produtos agrícolas produzidos pela comunidade, programas 

específicos de crédito, assessoramento técnico para melhoria da produção agrícola; formação técnica e 

qualificação profissional, entre outras necessidades, que ajudem na promoção do desenvolvimento 

comunitário para o bem estar dos moradores. 

 Troca de experiências entre os moradores e outras comunidades.  

 Aproveitamento das experiências e da força de trabalho dos agentes externos na realização de atividades 

necessárias ao desenvolvimento comunitário. 

 Dar visibilidade às tradições culturais da comunidade e aos seus saberes tradicionais. 

 Aproximações com instituições educacionais, participando de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

na própria comunidade, podendo melhorar o nível de escolaridade dos moradores, seja alfabetizando 

adultos e idosos, seja ampliando competências e habilidades necessárias para uma maior participação 

comunitária. 

 Fortalecimento da associação de moradores, de atividades de economia solidária, cooperativismo, uso e 

manejo sustentável do solo e da água. 

 Divulgação da comunidade em meios acadêmicos, o que pode ampliar parcerias com instituições de 

educação para a implementação de programas de formação técnica e de qualificação profissional, por 

meio de cursos a serem realizados na própria comunidade. Participação dos moradores em eventos 

acadêmicos e científicos. 

 Trabalho conjunto para melhoria das condições de vida dos moradores da comunidade, entre os 

moradores e as pessoas externas que desenvolvem alguma atividade na comunidade. 

 Captação de parcerias internas e externas à comunidade para ampliação de espaços de comercialização 

de produtos da comunidade. 

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do 
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Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O 

CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta 

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no seguinte 

endereço:  

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518 

E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP no link: 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP” 

(em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo: 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP 

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde 

CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879 

XII. DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO 

PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DESTA PESQUISA 

Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, nós pesquisadores responsáveis por este estudo, o convidamos a 

dar o seu consentimento, caso queira, para a utilização de sua imagem e/ou o som da sua voz, em apresentações e 

eventos acadêmicos e científicos, a saber: apresentação escrita e/ou oral da tese; apresentação em seminários, 

congressos, conferências sobre a temática da pesquisa, artigos em revistas especializadas na temática da pesquisa. 

V.1. Caro(a) participante voluntário(a), você poderá recusar-se a consentir o uso da sua imagem e do som da sua 

voz ou qualquer outra informação fornecida por você, em qualquer fase desta pesquisa, inclusive após o seu 

término, sem quaisquer prejuízos para você. 

 

XIII. DO REGISTRO DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DESTA PESQUISA 

VI.1. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será apresentado, oralmente em sua totalidade, pelos 

pesquisadores. Você poderá assinar este documento somente quando se sentir totalmente seguro para fazer isso. E 

quando todas as suas dúvidas forem todas esclarecidas pelos pesquisadores. 

VI.2. Você poderá recusar-se a dar o seu consentimento e não assinar este documento, sem qualquer prejuízo de 

qualquer forma. Você tem o direito de recursar-se a participar desta pesquisa. 

VI.3. Os pesquisadores se comprometem a respeitar, incondicionalmente, todos os seus direitos, tais como: 

zelar pela guarda, sigilo, confidencialidade de todas as informações repassadas por você. Sua identidade e 

sua privacidade serão preservadas. Sua imagem ou som da sua voz só serão publicados e/ou divulgados em 

eventos acadêmicos, desde que com sua expressa autorização neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

VI.4. Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, agora de posse de todas as informações sobre esta 

pesquisa, sobre os seus direitos, riscos e benefícios, pedimos o seu consentimento livre e esclarecido como 

participante voluntário deste estudo. Você terá total liberdade de retirar o seu consentimento em qualquer etapa 

desta pesquisa, mesmo após o seu término. 

VI.5. Você poderá decidir quais das informações fornecidas por você poderão ser divulgadas ou não 

(informações pessoais, imagens, som de voz etc.). Pedimos que indique, no quadro abaixo, quais as 

informações que não quer que sejam divulgadas. 

Caro(a) Participante Voluntário(a) descreva aqui as informações fornecidas por você que não quer que sejam 

divulgadas: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

VI.6. Os resultados desta pesquisa serão disponibilizados para lideranças da comunidade participante deste estudo 

por meio de registros escritos e apresentação verbal pelos pesquisadores em evento criado na comunidade para 

esse fim, dar a devolutiva dos resultados da pesquisa à comunidade. 

VI.7. Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, o registro do seu consentimento livre e esclarecido será 

feito por meio da assinatura deste documento, em duas vias, sendo assinado também por um dos pesquisadores 

responsáveis por esta pesquisa. Uma via deste documento assinado ficará com você e a outra via ficará com o 

pesquisador responsável. 

VI.8. Caso não saiba ler e/ou escrever, o registro do seu consentimento será feito por meio de gravação da sua 

imagem e do som da sua voz. Deixaremos com você uma via deste Termo assinado pelos pesquisadores 

responsáveis e por uma testemunha da sua confiança. A outra via assinada ficará de posse dos pesquisadores. 

Reforçamos a informação de que você não é obrigado a participar deste estudo e pode retirar o seu consentimento 

em qualquer das etapas desta pesquisa, mesmo após o seu término. 

 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
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Estando, portanto de acordo, assinam este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias 

 

Eu, __________________________________________________________________________________ 

declaro ter sido informado sobre todas as etapas deste estudo e dou o meu consentimento livre e esclarecido como 

participante voluntário desta pesquisa, assinando este termo em duas vias, sendo que uma via dele ficará comigo. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do participante voluntário ou registro do nome de participante não alfabetizado 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura de testemunha (no caso de pessoa não alfabetizada) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Luciane Serrate Pacheco Bacheti (RG Nº 553.128/ SSP/ES) 

Pesquisadora Responsável pela pesquisa no Brasil 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles (RG Nº: M2961331) 

Pesquisador Responsável pela pesquisa no Brasil 

 

 

__________________________ (local), _____ de ____________ de _______ 

 

 

Sua contribuição será fundamental para que possamos conhecer a comunidade (possibilidades de melhoria, 

principais problemas/ dificuldades e modos de resolução deles) e o grau de interesse da comunidade em cursos de 

alfabetização/ educação de jovens, adultos e idosos e/ou cursos de qualificação profissional! 

Estamos profundamente gratos com a sua contribuição! 
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Título da Pesquisa:
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Versão:

CAAE:

Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de
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Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.998.006

DADOS DO PARECER

INTRODUÇÃO

O presente projeto pretende apresentar, de forma sucinta, as ideias gerais, os objetivos, os métodos e áreas

de estudo que subsidiarão esta tese de doutoramento em Ciências da Educação pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (Utad), de Vila Real, Portugal, sobre educação de jovens e adultos e

desenvolvimento local no contexto de comunidades quilombolas do Norte do Estado do Espírito Santo –

Brasil. O seu objetivo principal será o de informar as etapas necessárias para elaboração desta tese que

buscará conhecer melhor o papel e impacto da educação de jovens e adultos em comunidades quilombolas

rurais brasileiras, saber se produz ou não resultados nos processos de desenvolvimento destas

comunidades e avaliar se a investigação-ação é uma abordagem adequada ao contexto e facilitadora de

processos de educação e de desenvolvimento local. Sabendo dos desafios que envolvem a educação de

jovens e adultos em comunidades quilombolas rurais brasileiras tais como acesso à educação formal,

alfabetização, desenvolvimento local, e da necessidade de engajemento institucional nesta temática,

inserimos este estudo no Programa Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local, aprovado

pelo Edital PROEXT 2016 – Programa de Apoio à Extensão Universitária MEC/SESu, em processo de

execução pela pesquisadora e por equipe do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus São Mateus.

Apresentação do Projeto:

Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas
com copatrocínio do Governo Brasileiro;

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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Considerando a pesquisa como um “processo formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade. […] exige do pesquisador

dedicação, persistência, paciência e esforço contínuo”, espera-se, tendo em vista a utilização de uma

abordagem o mais eficiente possível, realizar um bom trabalho, dentro do tempo previsto.

 HIPÓTESE

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa diretriz significa “diretiva” que se traduz em orientação ou

um conjunto de orientações, podendo-se inferir daí que diretrizes podem significar guias ou rumos que

orientam uma ação; no nosso caso, a pesquisa-ação. A pesquisa-ação opera a partir de determinadas

instruções (ou diretrizes) relativas ao modo de encarar os problemas identificados na situação investigada e

relativa aos modos de ação, que operam a partir da “definição dos problemas […] cujas possíveis soluções

[…] são consideradas suposições (quase-hipóteses) […] objeto de verificação, discriminação e comprovação

em função das situações constatadas”. Elas “orientam a busca de informações pertinentes e as

argumentações necessárias para aumentar (ou diminuir) o grau de certeza que podemos atribuir a elas”. Em

pesquisa social qualitativa a hipótese representa o papel de “uma ferramenta heurística”, ou seja, a

elaboração de uma proposta de aproximação para a resolução de um problema. Subsidiados pelas

concepções dos autores acima referenciados, propomos como guia orientador do nosso estudo, as

seguintes diretrizes ou pré-hipóteses: Quanto maior for o nível de escolaridade de pessoas jovens e adultas

em comunidades quilombolas rurais, maiores serão as chances de desenvolvimento local e bem estar.

Quanto maior for a oferta de processos educativos locais, maior será a participação comunitária que

aumentará as chances de desenvolvimento local em comunidades quilombolas rurais brasileiras. Quanto

mais engajados na resolução de problemas comuns, mais qualidade de vida e bem estar terão as

comunidades quilombolas.

METODOLOGIA

Perguntas norteadoras:

Em que medida a educação de jovens e adultos pode, no contexto das comunidades quilombolas rurais

brasileiras, ser uma força catalisadora e produtora de desenvolvimento local e bem estar?

Quais os fatores que contribuem para um maior impacto e quais fatores são inibidores?

Em que medida a investigação-ação é uma abordagem adequada ao contexto e facilitadora de processos

de educação e de desenvolvimento local?
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A problemática que poderá dar resposta ao conjunto de questões formuladas centra-se nas relações

existentes entre Educação de Jovens e Adultos (EJA), processos de desenvolvimento local em

comunidades quilombolas e métodos de abordagem. Nesta perspectiva, as linhas condutoras da

problemática são as seguintes abordagens:

EJA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A EJA no Brasil, no âmbito governamental, teve suas diretrizes estabelecidas no Parecer da Câmara de

Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE), vinculado ao Ministério da Educação

N° 11/2000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Neste

parecer, a EJA tem três funções: (i) reparadora – reconhecimento do direito humano à educação a toda a

pessoa; (ii) equalizadora – educação formal acessível a todos, trabalhadores, donas de casa, encarcerados,

aposentados, possibilitando-lhes novas inserções no mundo do trabalho, na vida social e na participação, e

(iii) qualificadora – é o sentido da EJA, pois considera o caráter incompleto da pessoa e de sua necessidade

de qualificação/ formação permanente atualizando conhecimento em espaços da educação formal e não

formal.

Este estudo busca saber se a educação de jovens e adultos produz ou não resultados no contexto de

comunidades quilombolas rurais e quais são eles; elencar os fatores de impacto que potencializam e os que

inibem a ação educativa articulada ao desenvolvimento local, mapear dinâmicas econômicas endógenas e

práticas agrícolas desenvolvidas pela comunidade quilombola a ser pesquisada, mapear os agentes

externos e suas atividades na comunidade, e aumentar o conhecimento sobre a situação em que se

encontram as comunidades quilombolas rurais brasileiras.

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO

A investigação-ação possibilita uma interação maior entre pesquisadores, técnicos, instituições e

populações envolvidas na pesquisa, permitindo a produção de conhecimento sobre a realidade e introduz

mudança em uma determinada situação com o objetivo de solucionar um problema concreto identificado de

maneira coletiva, envolvendo a participação ativa dos agentes internos e externos às comunidades, por

meio de elaboração de plano de ação compartilhado, implementado conjuntamente por todos os

participantes.

Assim, adotaremos uma abordagem na perspectiva da investigação-ação, utilizando instrumentos de coleta

de dados que possibilitem ampliação do conhecimento sobre a realidade pesquisada de maneira interativa,

avaliando se eles se constituem em ferramentas facilitadoras de implementação de processos de educação

e desenvolvimento local em comunidades quilombolas; tendo como
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ponto de partida a fase exploratória, que trata da identificação do problema a ser resolvido e da decisão

sobre quais meios serão adequados para a solução do problema; uma fase intermediária onde serão

aprofundados estudos com a comunidade participante da pesquisa, coleta e análise de dados, implantação

e avaliação da ação. O ponto de chegada será marcado pela avaliação coletiva da ação implantada,

divulgação dos resultados e indicação de nova ação.

Dada a complexidade da tarefa a investigar e considerando alguns fatores limitadores, tais como: tempo e

recursos materiais há que se delimitar a área de abrangência, de forma a garantir a qualidade e a

profundidade das respostas a serem obtidas. Desta forma, esta pesquisa será realizada em uma

comunidade quilombola da Região Norte do Estado Espírito Santo, no sudeste brasileiro, a ser definida de

acordo com a facilidade de acesso e aceitação da população local. As informações sobre os processos

educativos e o desenvolvimento local serão recolhidas de maneira aprofundada, ouvindo as lideranças

locais bem como os agentes externos com atuação na comunidade a ser pesquisada.

O delineamento deste estudo está ancorado em três etapas distintas e interdependentes: (i) levantamento

documental – prevê a caracterização geográfica e de população, a serem obtidos junto a órgãos

governamentais; relatórios de agentes externos que atuam na comunidade; entre outros documentos sobre

a comunidade; (ii) entrada no terreno – aproximação com a comunidade por meio de realização de visitas de

campo e recolha de dados; (iii) planejamento participativo – desenho, execução e avaliação de um plano de

ação comunitário.

Assim, acreditam poder encontrar respostas ao conjunto de questões de partida que norteiam este estudo.

Será utilizada a metodologia qualitativa de pesquisa ação ou investigação-ação, recorrendo às seguintes

técnicas de pesquisa: entrevista, grupo focal, questionário e formulário (survey). Será adotado o método de

abordagem dialético, e dois métodos de procedimento: o comparativo, que contribuirá para apontar vínculos

entre fatores presentes e ausentes na educação de jovens e adultos e desenvolvimento local e o

etnográfico, que contribuirá para o desvelamento dos aspectos culturais da comunidade a ser pesquisada.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS:

Três etapas que são seguidas na análise de dados:

(i)     A redução envolve a seleção, a focalização, a abstração e a transformação dos dados originais em

sumários organizados de acordo com os temas ou padrões definidos nos objetivos originais da pesquisa,

codificação e organização de algumas categorias;
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(ii)     A apresentação diz respeito à organização dos dados selecionados de forma a possibilitar a análise

sistemática das suas semelhanças, diferenças e interrelações podem ser constituídas de textos, diagramas,

mapas, que permitam uma nova maneira de organizar e analisar as informações, além de possibilitar

definição de outras categorias de análise;

(iii)    Conclusão/verificação requer a revisão dos dados quantas vezes forem necessárias para verificar as

conclusões emergentes. A análise envolve a interpretação dos resultados segundo as principais questões

da pesquisa.

A análise dos dados a serem obtidos será feito a partir da análise qualitativa, na perspectiva dos dez

princípios e práticas orientadoras da análise qualitativa definida resumidamente: (1) a análise não é a última

fase do processo de pesquisa, é concomitante à coleta de dados; (2) o processo de análise é sistemático e

compreensivo, mas não rígido, só termina quando novos dados nada mais acrescentam; (3) o

acompanhamento dos dados inclui uma atividade reflexiva que resulta num conjunto de notas de análise

que guiam o processo, constituem importantes ajuda para o desenvolvimento conceitual; (4) os dados são

segmentados, isto é, subdivididos em unidades relevantes e significativas, mas que mantém conexão com o

todo, a finalidade é promover algum tipo de explicação; (5) os segmentos de dados são categorizados de

acordo com um sistema organizado que é predominantemente derivado dos próprios dados, identificação de

novos temas e definição de novas categorias a partir dos próprios dados, de forma indutiva; (6) a principal

ferramenta intelectual é a comparação; (7) as categorias para escolha dos segmentos são tentativas

preliminares desde o início e permanecem flexíveis; (8) a manipulação qualitativa dos dados durante a

análise é uma atividade eclética; não há uma maneira única de fazê-la; (9) os procedimentos não são

científicos nem mecanicistas, na pesquisa qualitativa importante papel é conferido à interpretação; (10) o

resultado da análise é um tipo de síntese em mais alto nível, o que se espera no final é a constituição de um

quadro mais amplo e coerente.

DESFECHO PRIMÁRIO:

Espera-se obter ao final desta investigação, os seguintes resultados: maior participação comunitária na

resolução de problemas comuns, utilizando recursos potenciais da própria comunidade, que possibilitem

desenvolvimento local e bem estar comunitário; implementação de processos educativos não formais,

incluindo a formação profissional, de modo a ampliar habilidades e competências da população local e

melhoria do acesso à proteção social; fortalecimento do trabalho em equipe interinstitucional e entre

comunidades, gerando novos
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conhecimentos e melhoria na comunicação; abordagem de pesquisa adaptada à educação de jovens e

adultos articulada com processos de desenvolvimento local em comunidades quilombolas construída de

forma compartilhada. Que a emancipação social brote do chão das comunidades quilombolas rurais

brasileiras, envolvendo pessoas e parcerias, que sejam capazes de reescrever suas histórias sob os

auspícios da prosperidade e da paz, no cuidado de si, do outro, da comunidade e do planeta. E a educação

de jovens e adultos pode se constituir em força catalisadora do progresso multidimensional destes povos

tradicionais.

DESFECHO SECUNDÁRIO:

De acordo com os resultados a serem obtidos com este estudo poderão ser aplicados em outras

comunidades quilombolas rurais e outros povos tradicionais tais como ribeirinhos e pescadores, visando

fortalecer o intercâmbio entre as comunidades e entre equipes externas que atuam nas comunidades, e

geração de conhecimentos novos. Além disso, seus resultados serão apresentados em eventos científicos

em âmbito local, regional, nacional e internacional, compartilhando experiências. Os trabalhos na

comunidade não se esgotam com a finalização deste estudo; a implantação de processos educativos

continuarão na comunidade a ser pesquisada, em um processo autoregenerador, ou seja, finalizada uma

etapa, outras serão iniciadas, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio do

acesso à proteção social, ao crédito, à posse do território, à melhoria na produção agrícola, à alimentação

adequada e suficiente, na consolidação de um progresso multidimensional.

OBJETIVO PRIMÁRIO

Compreender qual é o papel da educação de jovens e adultos por meio da identificação de fatores de

impacto que potencializem ou que inibam processos educativos articulados com o desenvolvimento local e

bem estar, construídos coletivamente com comunidades quilombolas rurais brasileiras.

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

 Construir uma proposta de abordagem de investigação adaptada à educação de jovens e adultos articulada

com processos de desenvolvimento local no contexto de comunidades quilombolas rurais brasileiras.

 Produzir uma radiografia da comunidade quilombola a ser pesquisada.

Objetivo da Pesquisa:

70.750-521

(61)3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SEPN 510 NORTE, BLOCO A 3º ANDAR,  Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 06 de  30



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 1.998.006

 Avaliar impactos de processos de educação de jovens e adultos que porventura existirem na comunidade

quilombola a ser pesquisada.

 Avaliar se a investigação-ação se constitui numa abordagem adequada ao contexto das comunidades

quilombolas rurais brasileiras e facilitadora de processos de educação de jovens e adultos articulados com

processos de desenvolvimento local.

RISCOS:

Exposição da história da comunidade em meios acadêmicos. Falta de consenso entre os membros da

comunidade sobre o problema a ser resolvido coletivamente, gerando conflitos internos. Falta de integração

entre expectativas da comunidade e dos pesquisadores.

BENEFÍCIOS:

Poder compartilhar experiências com outras comunidades e promover desenvolvimento local e regional de

maneira integrada, criando cultura de solidariedade e ajuda mútua. Contribuir para o desenvolvimento de

tecnologias sociais. Aprender a resolver conflitos internos, por meio de consenso, em torno de objetivos

coletivos comuns que beneficiem a comunidade como um todo, promovendo o desenvolvimento comunitário

local. Aprofundar estudo sobre a realidade local clarificando expectativas internas e externas, contribuindo

para alinhamento de ações a serem desenvolvidas e definição dos papéis dos agentes internos e externos à

comunidade, gerando aprendizagem mútua, na promoção do bem estar comunitário. Participação efetiva da

comunidade na resolução dos seus problemas, com atitudes resilientes que proporcionem cidadania plena

aos membros da comunidade (participação e empenho dos próprios indivíduos interessados). Contribuir

para a elaboração e consolidação de políticas públicas de desenvolvimento comunitário local.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Projeto de Doutorado da pesquisadora Luciane Serrate Pacheco Bacheti em Ciências da Educação pela

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real – Portugal, sob orientação do professor

Armando Paulo Ferreira Loureiro e co-orientação do Professor Artur Fernando Arede Correia Cristóvão,

ambos professores da UTAD. Esta pesquisa é também co-orientada pelo Professor Alexandre Ottoni Teatini

Salles, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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Este será um estudo qualitativo descritivo, sedimentado na pesquisa ação. O seu delineamento está

ancorado em três etapas distintas e interdependentes: (i) levantamento documental – prevê a caracterização

geográfica e de população, a serem obtidos junto a órgãos governamentais; relatórios de agentes externos

que atuam na comunidade; entre outros documentos sobre a comunidade;

(ii) entrada no terreno – aproximação com a comunidade por meio de realização de visitas de campo e

recolha de dados;

(iii) planejamento participativo – desenho, execução e avaliação de um plano de ação comunitário.

A pesquisa será realizada na Comunidade Quilombola Angelim I, Distrito de Itaúnas, Município de

Conceição da Barra – ES.

Este estudo está inserido como uma das atividades do Programa Educação de Jovens e Adultos e o

Desenvolvimento Local, aprovado pelo Ministério da Educação do Brasil no Edital PROEXT/MEC Nº

01/2016, que tem por objetivo principal conhecer melhor as comunidades para implementação de política de

educação de jovens e adultos e de formação profissional alinhada às demandas específicas das

comunidades quilombolas rurais do norte do Estado do Espírito Santo. A investigação ação participativa

será utilizada porque ela possibilita a participação efetiva dos membros da comunidade.

A metodologia qualitativa de pesquisa ação ou investigação-ação, recorrendo às seguintes técnicas de

pesquisa: entrevista, grupo focal, questionário e formulário (survey). Será adotado o método de abordagem

dialético, e dois métodos de procedimento: o comparativo, que contribuirá para apontar vínculos entre

fatores presentes e ausentes na educação de jovens e adultos e desenvolvimento local e o etnográfico, que

contribuirá para o desvelamento dos aspectos culturais da comunidade a ser pesquisada.

Serão realizados seminários envolvendo membros da comunidade para discussão sobre a realidade local e

levantamento de necessidades; entrevistas gravadas com lideranças locais; aplicação de questionários às

lideranças locais e agentes externos que atuam na comunidade; grupo focal envolvendo representantes da

comunidade e agentes externos para discussões sobre a temática educação de jovens e adultos e

desenvolvimento local com bem estar comunitário; aplicação de formulário (survey) para elaboração da

radiografia da comunidade a ser pesquisada.

Para levar a efeito este estudo será utilizada uma amostra por acessibilidade em uma comunidade

quilombola rural, com no máximo 50 famílias, localizada no município de Conceição da Barra, na Região

Norte do Estado Espírito Santo, Brasil. Serão abordadas, aproximadamente, 150 pessoas.

Assim, os instrumentos definidos para a coleta de dados desta pesquisa serão:
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(i)     ENTREVISTA - entrevista não estruturada focalizada que segue um roteiro de tópicos relativos ao

problema a ser estudado, não obedece a uma estrutura formal.

PREVISÃO DE 5 ENTREVISTAS:

Serão CINCO PESSOAS ENTREVISTADAS (TRÊS ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS DA

COMUNIDADE E MAIS DUAS ENTREVISTAS COM AGENTES EXTERNOS QUE ATUAM NA

COMUNIDADE QUE SERÃO ESCOLHIDOS DE ACORDO COM O TEMPO DE ATUAÇÃO NA

COMUNIDADE). Estas pessoas que serão convidadas, pessoalmente, pelos pesquisadores, em visita de

campo ou contato por telefone, no caso dos agentes externos. Será agendado horário e local que seja mais

adequado ao participante a ser entrevistado. A previsão de duração (máxima) de cada entrevista será de 90

minutos. Os dados serão registrados por meio de gravação, vídeo e registro escrito.

i.1 AS TRÊS ENTREVISTAS COM LIDERANÇAS DA COMUNIDADE serão escolhidas pelo pesquisadores

de acordo com o grau de representatividade no local, a saber presidente da associação de moradores; uma

pessoa idosa e uma pessoa jovem.

i.2.  Estão previstas MAIS DUAS ENTREVISTAS COM AGENTES EXTERNOS QUE ATUAM NA

COMUNIDADE QUE SERÃO ESCOLHIDOS DE ACORDO COM O TEMPO DE ATUAÇÃO NA

COMUNIDADE, dando prioridade para aqueles agentes com mais de dois anos de atuação na comunidade.

        APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA

(ii)    GRUPO FOCAL

        Serão convidados a participar do grupo focal REPRESENTANTES DA COMUNIDADE E DOS

AGENTES EXTERNOS que nela atuam para levantamento de informações sobre atividades educativas e

produtivas executadas na e pela comunidade, com LIMITE DE 15 PARTICIPANTES. Os critérios a serem

utilizados para constituir o grupo focal serão: (i) dez participantes deverão ser moradores da comunidade,

indicados pela liderança da associação e, (ii) cinco agentes externos escolhidos entre representantes de

lideranças religiosas, de órgãos públicos, de ONGs e da iniciativa privada atuantes na comunidade,

indicados pela liderança da associação de moradores da comunidade quilombola a ser pesquisada.

        A abordagem para constituição do grupo focal será por meio de visitas de campo e reuniões entre

pesquisadores e lideranças locais para definição dos participantes e organização da infraestrutura local para

realização do encontro com o grupo. Este encontro terá duração de quatro horas e será realizado na sede

da associação de moradores da comunidade quilombola a ser pesquisada. Os dados serão registrados por

meio de registros escritos, gravação em vídeo e
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fotografias.

        APÊNDICE B – TEMA PARA DISCUSSÃO GRUPO FOCAL.

(iii)   QUESTIONÁRIO

Serão aplicados questionários a 30 pessoas com atuação na comunidade, a saber: servidores públicos das

áreas de educação, saúde, meio ambiente, infraestrutura, assistência social, assistência técnica e extensão

rural; representantes da sociedade civil organizada; lideranças religiosas e iniciativa privada. A

ABORDAGEM DOS PARTICIPANTES SERÁ POR MEIO DE VISITA PARA ENTREGA DO

QUESTIONÁRIO IMPRESSO E, RETORNO POSTERIOR DOS PESQUISADORES PARA REAVER O

QUESTIONÁRIO RESPONDIDO E/OU ENVIO POR CORREIO ELETRÔNICO.

        APÊNDICE C– QUESTIONÁRIO

(iv)    FORMULÁRIO.

A abordagem a ser utilizada para aplicação do formulário dar-se-á por meio de visitas a todas as famílias da

comunidade quilombola a ser pesquisada. Nesta visita serão aplicados dois formulários a saber: (i)

formulário 1: caracterização da família e dados do chefe da família, para traçar o perfil familiar da

comunidade quilombola a ser pesquisada e, (ii) formulário 2: caracterização dos moradores, para

levantamento de dados de todas as pessoas moradoras na residência, sendo aplicado um para cada

morador. Para tanto, os pesquisadores solicitarão apoio à Agente Comunitária de Saúde que atua na

comunidade quilombola participante deste estudo, para acompanhamento, durante as visitas de campo para

aplicação deste instrumento de coleta de dados.

        APÊNDICE D– FORMULÁRIO 1 (Caracterização da família e dados do chefe da família)

        APÊNDICE E– FORMULÁRIO 2 (Caracterização dos moradores)

OBS: APENDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – para quem serão

direcionados?

APÊNDICE G: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

APÊNDICE H: AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

APÊNDICE I: AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ PARA CRIANÇAS/ ADOLESCENTES E/OU

PESSOAS SOB RESPONSABILIDADE LEGAL DE OUTRA.

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações".

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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Recomenda-se que o pesquisador volte a consultar os participantes quanto a quais informações poderão

ser divulgadas ao final do estudo (conforme análise apresentada abaixo para as pendências 4.6.3 e 5.6.3).

Recomendações:

RESPOSTA AO PARECER CONSUBSTANCIADO CONEP Nº 1902491 DATADO EM 31/01/2017:

1 . Q u a n t o  a o  p a í s  d e  o r i g e m  d o  e s t u d o :  N o  a r q u i v o

"PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_808395.pdf" o país de origem mencionado foi o Brasil, no

entanto na Folha de Rosto, consta como instituição proponente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro (Portugal). Solicita-se adequação dos documentos tendo em vista que o país de origem do estudo é

Portugal.

RESPOSTA: Fiz a alteração dos documentos destacando Portugal como país de origem do estudo, na

Plataforma Brasil.

ANÁLISE: Pendência atendida

2.Quanto ao cronograma: Este DEVE APONTAR O INÍCIO DO ESTUDO EM DATA COMPATÍVEL COM

ATRAMITAÇÃO DO PROTOCOLO NO SISTEMA CEP/CONEP. Deve-se apresentar compromisso explícito

de iniciar o estudo somente após a aprovação final do Sistema CEP/Conep. Solicitam-se adequações.

RESPOSTA: Fiz a adequação do cronograma de acordo com a exigência: o início da aplicação dos

instrumentos e da coleta dos dados foi alterada para o dia o dia 10 de abril de 2017, após reuniões

ordinárias da CONEP de março de 2017, previstas para 29 a 31/03/2017. Caso meu projeto de pesquisa

não seja tramitado até esta data pela CONEP, ou tenha outras pendências, alterarei novamente o

cronograma do início do estudo, adequando-o ao calendário das reuniões ordinárias da CONEP 2017.

Como pesquisadora responsável por esta pesquisa assumo o compromisso explícito de iniciar os estudos

de levantamento dos dados junto aos participantes desta pesquisa somente após a aprovação final deste

estudo pelo Sistema CEP/Conep.

ANÁLISE: Pendência atendida

3.No arquivo "PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_808395.pdf" informa que haverá apenas um

grupo de participantes de pesquisa. Solicita-se adequação informando os diferentes grupos de

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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participantes de pesquisa (lideranças, externos etc).

RESPOSTA: Informo que foram feitas alterações no projeto de pesquisa no campo intitulado “7.2.2.

Amostra” conforme segue:

Serão abordadas, aproximadamente, 150 pessoas da comunidade e 40 agentes externos, totalizando 190

pessoas participantes neste estudo, distribuídas em três grupos a saber: (i) agentes externos com atuação

na comunidade – aproximadamente 40 pessoas; (ii) lideranças da comunidade – aproximadamente 13

participantes e (iii) famílias da comunidade, composto de aproximadamente 137 pessoas.

Na Plataforma Brasil, no campo “Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro”,

foram cadastrados os três grupos de participantes conforme anteriormente explicitado. Os instrumentos de

coleta de dados e sua aplicação ficaram assim definidos:

- Grupo 1 – agentes externos com atuação na comunidade: serão abordados por meio de entrevistas,

aplicação de questionários e grupo focal.

- Grupo 2: Lideranças da comunidade – lideranças da comunidade: serão abordados por meio de entrevista

e grupo focal.

- Grupo 3: Famílias residentes na comunidade: serão abordadas por meio de aplicação de questionários.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.Quanto ao Registro do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice F):

RESPOSTA: O registro do Processo de Consentimento/ Assentimento Livre e Esclarecido foi elaborado de

acordo com o Art. 15, § 1º e § 2º da Resolução CNS nº 510/2016, ou seja, o consentimento dar-se-á por

meio de apresentação verbal (pela pesquisadora principal) do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE) ao voluntário participante deste estudo.

Optei pela adoção de duas formas de obtenção e registro do consentimento/ assentimento:

Gravação de imagem e de som de voz: para a obtenção do consentimento/ assentimento oral do

participante voluntário deste estudo. Esse tipo de registro será adotado nos casos de participantes não

alfabetizados e participantes com autonomia reduzida ou limitada (temporária ou não).

Será disponibilizado ao participante não alfabetizado uma via do TCLE assinado por esta pesquisadora e

por uma testemunha da comunidade. Ao participante com autonomia reduzida ou limitada, será

disponibilizada uma via do TCLE assinada pela pesquisadora e pelo representante legal do participante.
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Registro por escrito: o consentimento deverá ser autorizado e assinado pelo participante voluntário, por

escrito.

Elaborei dois modelos de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo um direcionado para o grupo

de participantes da comunidade (Apêndice G) e outro direcionado para os agentes externos com atuação na

comunidade participante (Apêndice H).

ANÁLISE: Pendência atendida

4.1.Considerando a aprovação da Resolução CNS nº 510 de 2016, e considerando que essa pesquisa pode

incluir participantes não alfabetizados, sugere-se que a pesquisadora considere outras formas de registrar o

processo de consentimento e de assentimento livre e esclarecido e, caso considere pertinente alterar a

forma de registro, explicitar sua nova proposta. Caso a pesquisadora opte por manter o registro por escrito:

RESPOSTA: As formas de registro do consentimento/ assentimento de participantes não alfabetizados a

serem adotadas neste estudo estão no TCLE (Apêndices G e H), no campo VIII “Do registro do

Consentimento/ Assentimento Livre e Esclarecido desta Pesquisa”, itens:

VIII. 8. Caso não saiba ler e/ou escrever, o registro do seu consentimento será feito por meio de gravação

da sua imagem e do som da sua voz. Deixaremos com você uma via deste Termo assinado pelos

pesquisadores responsáveis e por uma testemunha da sua confiança. A outra via assinada ficará com os

pesquisadores. Reforçamos a informação de que você não é obrigado a participar deste estudo e poderá

retirar o seu consentimento em qualquer das etapas desta pesquisa, mesmo após o seu término.

VIII. 9. Caso você esteja sob a responsabilidade legal de outra pessoa, o seu assentimento será registrado

por meio de gravação da sua imagem e do som da sua voz e do consentimento, por escrito, do seu

representante legal, que ficará com uma via deste Termo assinado pelos pesquisadores responsáveis e pelo

seu representante legal. Você ou seu representante legal poderão retirar o assentimento/ consentimento em

qualquer das etapas desta pesquisa, mesmo após o seu término.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.2.Como o modelo de TCLE será aplicado a todos os participantes independente de ser um membro da

comunidade, ou de ser da liderança ou agente externo, solicita-se que a pesquisadora avalie se apenas um

modelo de TCLE contempla todos os diferentes grupos, ou se seria mais adequado elaborar um modelo de

TCLE para cada um dos grupos de participantes.
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RESPOSTA: Reavaliei o instrumento e verifiquei que não contemplava todos os grupos de participantes.

Assim, elaborei duas propostas de TCLE para contemplar os dois grupos de participantes: uma para os

participantes da comunidade (Apêndice G) e outro para os participantes externos com atuação na

comunidade (Apêndice H).

ANÁLISE: Pendência atendida

4.3.Na primeira página lê-se: "I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA

I.1. Projeto: Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades

Quilombolas do Norte do Estado Espírito Santo – Brasil

I.2. Pesquisadores Responsáveis:

I.2.1. Prof. Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro, RG (Bilhete de Identidade): 8171727 – Portugal, Telefone:

(351) 259322667. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD/ Portugal

I.2.2. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES, Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-

0224. Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus São Mateus (Doutoranda em Ciências da Educação

pela UTAD)

I.2.3. Prof. Dr. Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão, Passaporte nº M011317, Telefone: (351)

933031016. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD/ Portugal

I.2.4. Prof. Dr. Alexandre Ottoni Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750, Celular: (27)

99917-8967. Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.". Conforme o art. 17, item VIII da Resolução

CNS nº 510 de 2016, o Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, em seus diferentes formatos, deverá

conter esclarecimentos suficientes sobre a pesquisa, INCLUINDO A INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO, E-

MAIL E CONTATO TELEFÔNICO, DOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA. Considerando a existência de

pesquisadores em Portugal, solicita-se a inserção dos dados disponíveis para acesso dos participantes aos

pesquisadores no Brasil.

RESPOSTA: Inseri os dados no TCLE (Apêndices G e H) conforme descrição que segue:

Item I.2. PESQUISADORES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA NO BRASIL

I.2.1. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES, Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-

0224. E-mail: lucianebacheti@gmail.com. Endereço: Rua da Liberdade, 550 – Bairro Sernamby – São

Mateus/ES.  Pedagoga no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda em

Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

I.2.2. Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750,

Celular: (27) 99917-8967. E-mail: aotsalles@gmail.com. Programa de Pós Graduação do Departamento de

Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Goiabeiras –
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Vitória/ES.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.4.    Na primeira página lê-se: "PARTICIPANTE DA PESQUISA Nome do Participante:

________________________, RG Nº: ________". Na últ ima página do TCLE lê-se: "Eu,

______________________________________________, RG nº ____________________ declaro ter sido

informado(a) sobre todas as etapas deste estudo e concordo em participar, como participante voluntário, do

projeto de pesquisa acima descrito.". O TCLE tem a função precípua de informar e respeitar a autonomia do

participante de pesquisa e não propriamente de se estabelecer vínculo contratual entre as partes. Solicita-se

justificar a necessidade do número do RG e, se não for necessário, retirar esse campo.

RESPOSTA: Foi retirado o campo “RG nº” no TCLE (Apêndices G e H) conforme descrição que segue:

PARTICIPANTE DA PESQUISA

N o m e  d o  P a r t i c i p a n t e :

___________________________________________________________________________

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar voluntariamente desta pesquisa intitulada “Educação de

Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado

do Espírito Santo – Brasil”, sob responsabilidade dos pesquisadores brasileiros Professor Doutor Alexandre

Ottoni Teatini Salles (do Programa de Pós Graduação do Departamento de Economia da Universidade

Federal do Espírito Santo) e Luciane Serrate Pacheco Bacheti (Pedagoga vinculada ao Programa

“Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local”, em execução pelo Instituto Federal do Espírito

Santo – Campus São Mateus e doutoranda pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real,

Portugal).

ANÁLISE: Pendência atendida

4.5.    Na segunda página lê-se: "Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, para obter

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail:

etica.pesquisa@ifes.edu.br – Tel/fax: (27) 3357-7518.". Art. 17. O Registro de Consentimento Livre e

Esclarecido, em seus diferentes formatos, deverá conter esclarecimentos suficientes sobre a pesquisa,

incluindo: IX - breve explicação sobre o que é o CEP, bem como endereço, e-mail e contato telefônico do

CEP local, horário de funcionamento e, quando for o caso, da CONEP. Solicitam-se adequações. Caso a

pesquisadora opte por outra forma de registro,
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que não a escrita, solicita-se observar a Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 15, § 1º.

RESPOSTA: Breve resumo sobre o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional de Ética

em Pesquisa (CONEP) – A ética em pesquisa em seres humanos, os direitos dos participantes voluntários

bem como benefícios e riscos da pesquisa são monitorados pelos Comitês de Éticas em Pesquisa, os

CEPs, criados pelas universidades, e vinculados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP,

comissão do Conselho Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Esta comissão é responsável

pela emissão de protocolo de pesquisa, quando se tratar de pesquisas envolvendo pessoas em áreas

temáticas especiais e pesquisas conduzidas do exterior, como é o caso desta pesquisa. Os CEPs das

universidades têm a responsabilidade primeira de garantir e resguardar a integridade e os direitos dos

participantes voluntários nas pesquisas bem como a de receber denúncias de violações dos direitos dos

participantes voluntários, pelos pesquisadores, e requerer a sua apuração.

Contatos do CEP/ CONEP para efeito desta pesquisa:

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do

Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O

CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no

endereço:

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ Ifes:

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-7518. E-

mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br

Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão

N a c i o n a l  d e  É t i c a  e m  P e s q u i s a  –  C O N E P  n o  l i n k :

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP”

(em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo:

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP

SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN – Unidade II – Ministério da Saúde. CEP: 70750-521 –

Brasília-DF/   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-5879.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.6.    Na terceira página, item "DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E O ANONIMATO DO PARTICIPANTE

DA PESQUISA" lê-se: "VII.1. TODOS OS TIPOS DE INFORMAÇÕES QUE POSSAM IDENTIFICAR O

PARTICIPANTE DESTA PESQUISA SERÃO MANTIDOS SOB SIGILO, por tempo indeterminado, tanto

70.750-521

(61)3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SEPN 510 NORTE, BLOCO A 3º ANDAR,  Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 16 de  30



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 1.998.006

pelos pesquisadores quanto pelas instituições nas quais os dados serão coletados. DESTA FORMA FICAM

ASSEGURADOS O ANONIMATO DO PARTICIPANTE E O SIGILO DE TODAS AS INFORMAÇÕES

COLETADAS." (Destaque nosso). No entanto, foi inserido o APÊNDICE H: AUTORIZAÇÃO DE USO DE

IMAGEM E VOZ. Diante do exposto e caso a pesquisadora opte pelo registro por escrito do consentimento

livre e esclarecido:

RESPOSTA: Incluí no TCLE (Apêndice G), no campo V e V.1., a solicitação do consentimento/ assentimento

livre e esclarecido para utilização de imagem e som de voz para fins deste estudo, conforme segue:

TCLE para participantes da comunidade (Apêndice G, campos V e V.1.)

DO CONSENTIMENTO/ ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO

PARA UTILIZAÇÃO IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DESTA PESQUISA

Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, nós pesquisadores responsáveis por este estudo, o

convidamos a dar o seu consentimento/ assentimento, caso queira, para a utilização de sua imagem e/ou o

som da sua voz, em apresentações e eventos acadêmicos e científicos, a saber: apresentação escrita e/ou

oral da tese; apresentação em seminários, congressos, conferências sobre a temática da pesquisa, artigos

em revistas especializadas na temática da pesquisa.

V.1. Caro(a) participante voluntário(a), você poderá recusar-se a consentir/ assentir o uso da sua imagem e

do som da sua voz ou qualquer outra informação fornecida por você, em qualquer fase desta pesquisa,

inclusive após o seu término, sem quaisquer prejuízos para você.

TCLE para agentes externos com atuação na comunidade (Apêndice H, campos V e V.1.)

DO CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PARTICIPANTE VOLUNTÁRIO PARA UTILIZAÇÃO

IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DESTA PESQUISA

Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, nós pesquisadores responsáveis por este estudo, o

convidamos a dar o seu consentimento, caso queira, para a utilização de sua imagem e/ou o som da sua

voz, em apresentações e eventos acadêmicos e científicos, a saber: apresentação escrita e/ou oral da tese;

apresentação em seminários, congressos, conferências sobre a temática da pesquisa, artigos em revistas

especializadas na temática da pesquisa.

V.1. Caro(a) participante voluntário(a), você poderá recusar-se a consentir o uso da sua imagem e do som

da sua voz ou qualquer outra informação fornecida por você, em qualquer fase desta pesquisa, inclusive

após o seu término, sem quaisquer prejuízos para você.

ANÁLISE: Pendência atendida
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4.6.1.  Solicita-se que as informações descritas na AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ sejam

inseridas no TCLE, em formato de convite ao participante solicitando autorização da imagem e som de voz

do participante do projeto de pesquisa (e não de declaração conforme apresentado).

RESPOSTA: Incluí no TCLE (Apêndices G e H, nos campos V e V.1) a solicitação de autorização de uso de

imagem e de som de voz para fins deste estudo.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.6.2.  Apesar da garantia em assegurar o anonimato do participante e o sigilo de todas as informações

coletadas (destaque nosso), na autorização de uso de imagem e voz há previsão da divulgação da imagem

e som de voz nas atividades vinculadas a pesquisa explicitada acima. Solicitam-se esclarecimentos e a

devida adequação.

RESPOSTA: Fiz a solicitação de autorização de uso de imagem e som de voz para este estudo, incluída no

TCLE (Apêndices G e H), considerando a possibilidade de, eventualmente, realizar apresentações em meios

acadêmicos, utilizando fotografias que comprovem a participação comunitária e suas interações com

agentes externos atuantes na comunidade. Entretanto, a utilização destes meios serão restritas aos meios

acadêmicos e utilizadas, caso haja autorização dos participantes, com parcimônia.

ANÁLISE: Pendência atendida

4.6.3.  Considerando os direitos dos participantes (dispostos na Resolução CNS nº 510 de 2016) de terem

sua privacidade respeitada; de terem garantida a confidencialidade das informações pessoais e de

decidirem se sua identidade será divulgada e quais serão divulgadas, dentre as informações que fornecer

aquelas que podem ser tratadas de forma pública, solicita-se inserir opções excludentes no TCLE para que

os participantes possam exercer tais direitos.

RESPOSTA: Incluí no TCLE (Apêndices G e H, item VIII – VIII.5) um quadro para que o participante deste

estudo indique quais informações não quer que sejam divulgadas e está conforme segue:

VIII.5. Você poderá decidir quais das informações fornecidas por você poderão ser divulgadas ou não

(informações pessoais, imagens, som de voz etc.). Pedimos que indique, no quadro abaixo, quais as

informações que não quer que sejam divulgadas.

Caro(a) Participante Voluntário(a) descreva aqui as informações fornecidas por você que não quer que

sejam divulgadas

Comprometo-me a orientar, exaustivamente, ao participante sobre sua liberdade em autorizar ou não, no

todo ou em parte, quais informações podem ser publicadas; ou não autorizar a publicação
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de quaisquer informações fornecidas. Comprometo-me, ainda, em cumprir todos os direitos do participante;

não realizando quaisquer publicações/ divulgações, mesmo que somente em meios acadêmicos, salvo com

a expressa autorização do participante deste estudo.

ANÁLISE: Pendência atendida, porém, solicita-se que o pesquisador refaça a pergunta ao final da pesquisa.

4.7.    Após os ajustes necessários, solicita-se adequação da numeração das páginas do TCLE devendo

conter o número e o total das páginas, como por exemplo, "Página 1 de 6", e assim por diante até a "Página

6 de 6".

RESPOSTA: A numeração das páginas do TCLE, Apêndices G e H, foram adequadas de acordo com a

solicitação do Parecer Consubstanciado da CONEP.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.      Quanto ao "APÊNDICE G: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO", caso a

pesquisadora opte pelo registro por escrito do processo de assentimento livre e esclarecido:

RESPOSTA: O Termo de Assentimento Livre e Esclarecido foi incluído no Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido para participantes da comunidade (Apêndice G), Item VII, subitens VII.1. ao VII.4.

O Assentimento Livre e Esclarecido para fins deste estudo serão para crianças e adolescentes e pessoas

maiores de idade com autonomia reduzida (temporária ou não), sob responsabilidade legal de outra pessoa.

O registro do assentimento livre e esclarecido será por meio de gravação de imagem e de som de voz e do

consentimento, por escrito, do responsável legal, conforme consta no Item VIII – Do registro do

Consentimento/ Assentimento Livre e Esclarecido desta pesquisa do TCLE para participantes da

comunidade, subitem VIII.9. (Apêndice G).

ANÁLISE: Pendência atendida

5.1.    Na primeira página lê-se: "I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA I.1. Projeto: Educação de

Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado

Espírito Santo – Brasil I.2. Pesquisadores Responsáveis: I.2.1. Prof. Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro,

RG (Bilhete de Identidade): 8171727 – Portugal, Telefone: (351) 259322667. Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro – UTAD/ Portugal I.2.2. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES,

Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-0224.
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Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes Campus São Mateus (Doutoranda em Ciências da Educação pela

UTAD) I.2.3. Prof. Dr. Artur Fernando Arêde Correia Cristóvão, Passaporte nº M011317, Telefone: (351)

933031016. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UTAD/ Portugal I.2.4. Prof. Dr. Alexandre Ottoni

Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750, Celular: (27) 99917-8967. Universidade Federal

do Espírito Santo – UFES.". Conforme o art. 17, item VIII da Resolução CNS nº 510 de 2016, o Registro de

Consentimento Livre e Esclarecido, em seus diferentes formatos, deverá conter esclarecimentos suficientes

sobre a pesquisa, INCLUINDO A INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO, E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO,

DOS RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA. Considerando a existência de pesquisadores em Portugal, solicita

-se a inserção dos dados disponíveis para acesso dos participantes aos pesquisadores no Brasil, se

pesquisadora mantiver o registro do processo de assentimento livre e esclarecido por escrito, ou no

documento a ser entregue aos participantes (Resolução CNS nº 510 de 2016, Art. 15, § 1º).

RESPOSTA: Inseri os dados no TCLE (Apêndices G e H) conforme descrição que segue:

Item I.2. PESQUISADORES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA NO BRASIL

I.2.1. Luciane Serrate Pacheco Bacheti, RG: 553128 SSP/ES, Telefone: (27) 3767-7000, Celular (27) 99831-

0224. E-mail: lucianebacheti@gmail.com. Endereço: Rua da Liberdade, 550 – Bairro Sernamby – São

Mateus/ES. Pedagoga no Instituto Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus e doutoranda em

Ciências da Educação pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

I.2.2. Professor Doutor Alexandre Ottoni Teatini Salles, RG Nº: M2961331, Telefone: (27) 4009-2750,

Celular: (27) 99917-8967. E-mail: aotsalles@gmail.com. Programa de Pós Graduação do Departamento de

Economia da Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Goiabeiras – Vitória/ES.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.2.    Na primeira página lê-se: "Nome do Participante (CRIANÇA OU ADOLESCENTE/ ADULTO OU

IDOSO SOB A RESPONSABILIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL) _________________, Documento

nº: _____ Nome do Responsável Legal : ______________, RG Nº: _____________. Você está sendo

convidado(a) a participar da pesquisa Educação de Jovens e Adultos e o Desenvolvimento Local no

contexto de Comunidades Quilombolas do Norte do Estado do Espírito Santo, Brasil, sob responsabilidade

dos pesquisadores Prof. Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro, Prof. Dr. Artur Fernando Arede Correia

Cristóvão, Prof. Dr. Alexandre Ottoni Teatini Salles e Luciane Serrate Pacheco Bacheti." (Destaque nosso).

O assentimento livre e esclarecido é a anuência do participante da pesquisa: criança, adolescente ou

indivíduos impedidos de forma temporária ou
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não de consentir, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento

sobre a natureza da pesquisa, justificativa, objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. A OBTENÇÃO

DO ASSENTIMENTO NÃO ELIMINA A NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL.

Nesse sentido, solicita-se apresentar modelo de TCLE para os pais e/ou responsáveis dos menores de

idade, ou informar a maneira como o processo de consentimento livre e esclarecido dos responsáveis legais

será registrado, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

(Crianças, Adolescentes e/ou Adulto ou Idoso sob responsabilidade legal de outra pessoa).

RESPOSTA: O consentimento do responsável legal pelo participante será registrado no TCLE para

participante da comunidade, Item VIII, subitem VIII.9. As informações sobre a autorização de uso de imagem

e som de voz estão incluídas no Item V e subitem V.1. do TCLE para participantes da comunidade

(Apêndice G).

ANÁLISE: Pendência atendida

5.3.    Na primeira página lê-se: "Nome do Participante (CRIANÇA OU ADOLESCENTE/ ADULTO OU

IDOSO SOB A RESPONSABILIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL) __________, DOCUMENTO Nº:

________ Nome do Responsável Legal: ________________, RG Nº: __________". O TCLE tem a função

precípua de informar e respeitar a autonomia do participante de pesquisa e não propriamente de se

estabelecer vínculo contratual entre as partes. Solicita-se justificar a necessidade de registro do número do

RG, ou retirar esse campo.

RESPOSTA: O participante deste estudo com autonomia reduzida ou limitada (temporária ou não) será

registrado no TCLE para participante da comunidade (Apêndice G) do seu representante legal, que ficará

com uma via assinada por ele mesmo e por um dos pesquisadores responsáveis por esta pesquisa.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.4.    Considerando os trechos abaixo:

i.      Na segunda página lê-se: "De acordo com o Item V da Resolução nº 466, de 12 dezembro de 2012, do

Conselho Nacional de Saúde do Brasil, “toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e

gradações variados. […] A análise de risco é componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o

plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema CEP/CONEP (Comitê de Ética em

Pesquisa/Comitê Nacional de Ética em Pesquisa) em cada caso específico”."

ii.     Na segunda página lê-se: Assim, no Item V.1, a Resolução CNS nº 466/2012 estabelece que

70.750-521

(61)3315-5878 E-mail: conep@saude.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

SEPN 510 NORTE, BLOCO A 3º ANDAR,  Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde
Asa Norte

UF: Município:DF BRASILIA

Página 21 de  30



COMISSÃO NACIONAL DE
ÉTICA EM PESQUISA

Continuação do Parecer: 1.998.006

“As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando: (a) o risco se justifique pelo benefício

esperado”; e no Item V.2, prevê que “São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem

exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social,

cultural ou espiritual desses”.

iii.    Na segunda página lê-se: "Nesta investigação ação participativa os riscos aos participantes serão

mínimos em relação aos benefícios que poderão ser obtidos pela comunidade, conforme demonstrado no

quadro que segue: RISCOS

Exposição da história da comunidade em meios acadêmicos. Falta de consenso entre os membros da

comunidade sobre o problema a ser resolvido coletivamente, gerando conflitos internos. Falta de integração

entre expectativas da comunidade e dos pesquisadores.

5.4.1.  Diante do exposto, salienta-se que as definições de riscos da Resolução CNS nº 466 de 2012

descritas podem confundir os participantes de pesquisa. No sentido de deixar o TA numa linguagem clara e

acessível, solicita-se readequação do TA quanto aos riscos e benefícios conforme a Resolução CNS nº 510

de 2016 (Resolução que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais),

devendo, portanto, apenas explicitar os potenciais riscos da pesquisa aos participantes sem mencionar para

isso os conceitos.

RESPOSTA: Quanto aos riscos potenciais deste estudo para este participante foi incluído no Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido para participantes da comunidade (Apêndice G), Item IV – Dos Direitos

dos Participantes Voluntários, dos Riscos e dos Benefícios da Pesquisa, conforme descrição que segue:

Quanto aos riscos envolvidos nesta pesquisa, os pesquisadores responsáveis se comprometem a tomar

medidas preventivas, ou minimizar efeitos, a quaisquer possíveis riscos que a pesquisa possa acarretar ao

participante voluntário autônomo e/ou com autonomia reduzida ou limitada (temporária ou não) quais sejam:

preconceitos, estigmatização, vulnerabilidade ou outros danos ao participante voluntário, mesmo aqueles

que não estejam previstos neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.4.2.  Solicita-se ainda que a identificação da sigla CONEP seja devidamente corrigida, uma vez que não

existe "COMITÊ Nacional de Ética em Pesquisa", mas sim, "Comissão Nacional de Ética em Pesquisa".

RESPOSTA: Informo que fiz a correção da identificação da sigla CONEP no Projeto de tese e no
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TCLE (Apêndice G), substituindo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa por Comissão Nacional de Ética

em Pesquisa.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.5.    Na segunda página lê-se: "Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, para obter

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail:

etica.pesquisa@ifes.edu.br – Tel/fax: (27) 3357-7518.". Art. 17. O Registro de Consentimento Livre e

Esclarecido, em seus diferentes formatos, deverá conter esclarecimentos suficientes sobre a pesquisa,

incluindo: IX - breve explicação sobre o que é o CEP, bem como endereço, e-mail , contato telefônico do

CEP local e horário de funcionamento e, quando for o caso, da CONEP. Solicitam-se adequações.

RESPOSTA: Esta informação encontra-se no Item IV – Dos Direitos dos Participantes Voluntários, dos

Riscos e dos Benefícios da Pesquisa – do TCLE para participantes da comunidade (Apêndice G), conforme

segue:

A ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a devida proteção dos participantes de

pesquisas. A ética em pesquisa em seres humanos, os direitos dos participantes voluntários bem como

benefícios e riscos da pesquisa são monitorados pelos Comitês de Éticas em Pesquisa, os CEPs, criados

pelas universidades, e vinculados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, comissão do

Conselho Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Esta comissão é responsável pela emissão

de protocolo de pesquisa, quando se tratar de pesquisas envolvendo pessoas em áreas temáticas especiais

e pesquisas conduzidas do exterior, como é o caso desta pesquisa. Os CEPs das universidades têm a

responsabilidade primeira de garantir e resguardar a integridade e os direitos dos participantes voluntários

nas pesquisas bem como a de receber denúncias de violações dos direitos dos participantes voluntários,

pelos pesquisadores, e requerer a sua apuração.

O(a) Senhor(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do

Espírito Santo (CEP/ Ifes) sempre que quiser e/ou tiver alguma dúvida ou denúncia sobre esta pesquisa. O

CEP/ Ifes receberá possíveis denúncias de violação dos direitos dos participantes voluntários desta

pesquisa e/ou fornecerá informações sobre este estudo, de segunda à sexta feira, das 8h às 12h, no

seguinte endereço:

Instituto Federal do Espírito Santo – Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/ Ifes.

Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255/ Telefone: (27) 3357-
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7518. E-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br.

Caso queira, o participante voluntário desta pesquisa poderá entrar em contato, também, com a Comissão

N a c i o n a l  d e  É t i c a  e m  P e s q u i s a  –  C O N E P  n o  l i n k :

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html clicando na caixa “Fale fácil com a CONEP”

(em amarelo), no horário de 8h às 20h ou pelo endereço abaixo:

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP: SEPN 510 Norte, Bloco A, 3º Andar, Edifício Ex-INAN

– Unidade II – Ministério da Saúde. CEP: 70750-521 – Brasília-DF   Telefone (61) 3315-5878 ou (61) 3315-

5879.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.6.    Na terceira página, item "DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E O ANONIMATO DO PARTICIPANTE

DA PESQUISA" lê-se: "VII.1. TODOS OS TIPOS DE INFORMAÇÕES QUE POSSAM IDENTIFICAR O

PARTICIPANTE DESTA PESQUISA SERÃO MANTIDOS SOB SIGILO, por tempo indeterminado, tanto

pelos pesquisadores quanto pelas instituições nas quais os dados serão coletados. DESTA FORMA FICAM

ASSEGURADOS O ANONIMATO DO PARTICIPANTE E O SIGILO DE TODAS AS INFORMAÇÕES

COLETADAS." (Destaque nosso). No entanto, foi inserido o APÊNDICE I: AUTORIZAÇÃO DE USO DE

IMAGEM E VOZ (Crianças, Adolescentes e/ou Adulto ou Idoso sob responsabilidade legal de outra pessoa).

Diante do exposto e caso a pesquisadora opte por manter o registro por escrito:

RESPOSTA: Este item foi incluído no TCLE para participantes da comunidade (Apêndice G), consta no Item

IV – Do Consentimento Livre e Esclarecido do Participante Voluntário Responsável por Participante

Voluntário com Autonomia Reduzida ou Limitada (temporária ou não) para fins desta Pesquisa, no subitem

VI.7: Não serão divulgadas quaisquer imagens ou som de voz dos participantes voluntários com autonomia

reduzida ou limitada (temporária ou não), exceto em eventos científicos, e somente se houver necessidade

de comprovar a participação comunitária. E só serão divulgadas/ publicadas com o expresso assentimento

do participante e consentimento do seu representante legal.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.6.1.  Solicita-se que as informações descritas na AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ Crianças,

Adolescentes e/ou Adulto ou Idoso sob responsabilidade legal de outra pessoa) sejam inseridas no TCLE,

em formato de convite ao participante solicitando autorização da imagem e som de voz do participante do

projeto de pesquisa (e não de declaração conforme apresentado).

RESPOSTA: Esta solicitação foi inserida no TCLE para participantes da comunidade (Apêndice G), no
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Item IV – Do Consentimento/ Assentimento Livre e Esclarecido do Participante Voluntário para Utilização de

Imagem e Som de Voz para fins desta Pesquisa – conforme descrição que segue:

Caro(a) participante voluntário(a) desta pesquisa, nós pesquisadores responsáveis por este estudo, o

convidamos a dar o seu consentimento/ assentimento, caso queira, para a utilização de sua imagem e/ou o

som da sua voz, em apresentações e eventos acadêmicos e científicos, a saber: apresentação escrita e/ou

oral da tese; apresentação em seminários, congressos, conferências sobre a temática da pesquisa, artigos

em revistas especializadas na temática da pesquisa.

V.1. Caro(a) participante voluntário(a), você poderá recusar-se a consentir/ assentir o uso da sua imagem e

do som da sua voz ou qualquer outra informação fornecida por você, em qualquer fase desta pesquisa,

inclusive após o seu término, sem quaisquer prejuízos para você.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.6.2.  Apesar da garantia em assegurar o anonimato do participante e o sigilo de todas as informações

coletadas (destaque nosso), na autorização de uso de imagem e voz há previsão da divulgação da imagem

e som de voz nas atividades vinculadas a pesquisa explicitada acima. Solicitam-se esclarecimentos e a

devida adequação.

RESPOSTA: No Item VI, subitem VI.7. do TCLE para participante da comunidade (Apêndice G), consta que:

Não serão divulgadas quaisquer imagens ou som de voz dos participantes voluntários com autonomia

reduzida ou limitada (temporária ou não), exceto em eventos científicos, e somente se houver necessidade

de comprovar a participação comunitária. E só serão divulgadas/ publicadas com o expresso assentimento

do participante e consentimento do seu representante legal. Ainda, no Item VIII, subitem VIII.3 deste TCLE,

está proposto que: Os pesquisadores se comprometem a respeitar, incondicionalmente, todos os seus

direitos, tais como: zelar pela guarda, sigilo, confidencialidade de todas as informações repassadas por

você. Sua identidade e sua privacidade serão preservadas. Sua imagem ou som da sua voz só serão

publicados e/ou divulgados em eventos acadêmicos, desde que com sua expressa autorização e a do seu

representante legal neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

ANÁLISE: Pendência atendida

5.6.3.  Considerando os direitos dos participantes (dispostos na Resolução CNS nº 510 de 2016) de terem

sua privacidade respeitada; de terem garantida a confidencialidade das informações pessoais e de

decidirem se sua identidade será divulgada e quais serão divulgadas, dentre as informações que fornecer

aquelas que podem ser tratadas de forma pública, solicita-se inserir
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opções excludentes no TCLE para que os participantes possam exercer tal direito.

RESPOSTA: No Item VIII do TCLE para participantes da comunidade (Apêndice G), no subitem VIII.5. foi

proposto ao participante: Você poderá decidir quais das informações fornecidas por você poderão ser

divulgadas ou não (informações pessoais, imagens, som de voz etc.). Pedimos que indique, no quadro

abaixo, quais as informações que não quer que sejam divulgadas.

Caro(a) Participante Voluntário(a) descreva aqui as informações fornecidas por você que não quer que

sejam divulgadas:

ANÁLISE: Pendência atendida, porém, solicita-se que o pesquisador refaça a pergunta ao final da pesquisa.

5.7.    Após os ajustes necessários, solicita-se adequação da numeração das páginas do TCLE devendo

conter o número e o total das páginas, como por exemplo, "Página 1 de 6", e assim por diante até a "Página

6 de 6".

RESPOSTA: A numeração das páginas do TCLE (Apêndices G) foi adequada de acordo com a solicitação

deste Parecer.

ANÁLISE: Pendência atendida

6.       Quanto ao "APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA" referente ao arquivo

"Roteiro_entrevista.docx":

Considerando as informações, a seguir: Conforme descrito no projeto detalhado, trata-se de entrevista não

estruturada focalizada que segue um roteiro de tópicos relativos ao problema a ser estudado, não obedece

a uma estrutura formal. Serão ENTREVISTADAS CINCO PESSOAS, na qual serão, TRÊS LIDERANÇAS

DA COMUNIDADE escolhidas de acordo com o grau de representatividade no local (presidente da

associação de moradores; uma pessoa idosa e uma pessoa jovem). Ainda, serão entrevistados mais dois

AGENTES EXTERNOS QUE ATUAM NA COMUNIDADE QUE SERÃO ESCOLHIDOS DE ACORDO COM

O TEMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE, dando prioridade para aqueles agentes com mais de dois

anos de atuação na comunidade. Estas pessoas que serão convidadas, pessoalmente, pelos

pesquisadores, em visita de campo ou contato por telefone, no caso dos agentes externos. Será agendado

horário e local que seja mais adequado ao participante a ser entrevistado. A previsão de duração (máxima)

de cada entrevista será de 90 minutos. Os DADOS SERÃO REGISTRADOS POR MEIO DE GRAVAÇÃO,

VÍDEO E REGISTRO ESCRITO. A justificativa, os objetivos, a metodologia do estudo se encontram

detalhadas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que será entregue ao participante pela

pesquisadora antes desta entrevista
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ou, caso a pesquisadora opte por outra forma de registro que não a escrita, no documento a ser entregue ao

participante Art.15, § 1º.

Portanto:

6.1.    O roteiro apresentado foi iniciado com um convite destinado ao representante da Comunidade

Quilombola e todo o documento se refere a esses líderes. Considerando que além das lideranças da

comunidade, serão entrevistados mais dois agentes externos, solicita-se esclarecer se esse roteiro também

será utilizado com os agentes externos que atuam na comunidade, ou a apresentação de um novo roteiro

para esses entrevistados.

RESPOSTA: Elaborei dois roteiros de entrevistas, sendo: Roteiro para Entrevista com Lideranças da

Comunidade (Apêndice A) e Roteiro para Entrevista com Agentes Externos à Comunidade (Apêndice B).

ANÁLISE: Pendência atendida

7.      Quanto ao Apêndice C – Questionário referente ao arquivo "Questionário-1": Nesse documento lê-se:

"A justificativa, os objetivos, a metodologia deste estudo encontram-se detalhadas no Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ENTREGUE A VOCÊ, OU ENVIADO POR CORREIO

ELETRÔNICO PELA PESQUISADORA, junto com este questionário." (Destaque nosso). Solicitam-se

esclarecimentos quanto ao envio do TCLE a ser enviado por correio eletrônico pela pesquisadora

juntamente ao questionário destinado a um colaborador de instituição/órgão que trabalha em comunidade

quilombola rural. Tendo em vista que, além do envio pelo correio, a pesquisadora considera a possibilidade

de envio via internet, solicita-se descrever detalhadamente como será feito o contato eletrônico.

RESPOSTA: Optei por entregar pessoalmente os questionários (Apêndice D) aos participantes e apresentar

o TCLE para agentes externos com atuação na comunidade (Apêndice H) e agendar o retorno para buscar

o questionário com o participante. O convite ao participante para responder ao questionário encontra-se no

cabeçalho deste instrumento de coleta de dados, conforme segue:

Solicitamos, caso concorde em ser participante voluntário desta pesquisa, nos fornecer informações sobre a

comunidade quilombola ___________________ por meio do preenchimento deste questionário, que tem por

objetivo principal conhecer melhor a vida nesta comunidade e compreender como os processos educativos

destinados a jovens e adultos podem contribuir para o desenvolvimento desta comunidade quilombola e

bem estar dos seus moradores. A justificativa, os objetivos, a metodologia bem como os seus direitos, os

riscos e os benefícios potenciais deste
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estudo encontram-se detalhados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Agentes

Externos à comunidade participante desta pesquisa, apresentado, assinado e entregue uma via ao

Senhor(a) pelos pesquisadores responsáveis, junto com uma via deste questionário. O pesquisador

agendará o retorno com o participante para recolher o questionário preenchido.

ANÁLISE: Pendência atendida

Diante do exposto, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep, de acordo com as atribuições

definidas na Resolução CNS nº 466 de 2012 e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se

pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

Situação: Protocolo aprovado.

Considerações Finais a critério da CONEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_808395.pdf

20/02/2017
13:45:55

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_tese.docx 20/02/2017
13:38:35

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Tcle_agente_externo.docx 20/02/2017
13:37:00

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Tcle_comunidade_quilombola.docx 20/02/2017
13:36:45

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Formulario_pessoas_residentes.docx 20/02/2017
13:36:10

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Formulario_chefe_familia.docx 20/02/2017
13:35:37

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Questionario.docx 20/02/2017
13:35:11

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Roteiro_grupo_focal.docx 20/02/2017
13:34:41

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Roteiro_entrevista_agentes_externos.do
cx

20/02/2017
13:34:08

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Roteiro_entrevista_liderancas_comun 20/02/2017 LUCIANE SERRATE Aceito
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Outros idade.docx 13:33:04 PACHECO BACHETI Aceito

Outros Carta_resposta.docx 20/02/2017
13:32:09

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Cronograma Cronograma_pesquisa.docx 20/02/2017
13:31:42

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Carta_resposta.pdf 20/02/2017
13:31:04

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Certificado_participacao_grupo_pesquis
a.docx

09/01/2017
11:42:47

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Declara_defesa_projeto_tese.doc 05/01/2017
18:41:20

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_pesquisa_comunidade_quilom
bola_angelim.docx

05/01/2017
18:40:30

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declara_orientador_prof_alexandre.doc 05/01/2017
18:39:39

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declara_orientador_prof_armando.doc 05/01/2017
18:39:14

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Termo_consentimento_institucional_reali
za_pesquisa.doc

05/01/2017
18:38:49

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declara_orientador_prof_artur.doc 05/01/2017
18:38:08

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_ifes.doc 05/01/2017
18:37:19

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_vinculo_programa_institucional
_ifes.doc

05/01/2017
18:36:49

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_compromisso_pesquisador.doc 05/01/2017
18:33:15

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_compromisso_pesq_responsavel
.doc

05/01/2017
18:32:03

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Acordo_cooperacao_ifes_utad.doc 05/01/2017
18:30:44

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Folha de Rosto Folha_rosto.pdf 24/11/2016
13:20:10

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Acordo_cooperacao_ifes_utad.pdf 11/11/2016
00:00:03

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_compromisso_pesq_responsavel
.pdf

12/10/2016
16:03:47

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_compromisso_pesquisador.jpeg 11/10/2016
20:41:10

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_vinculo_programa_institucional
_ifes.pdf

11/10/2016
14:28:35

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_ifes.pdf 11/10/2016
14:27:50

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declara_orientador_prof_artur.pdf 11/10/2016
14:23:07

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Declara_orientador_prof_armando.pdf 11/10/2016
14:22:06

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito
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BRASILIA, 03 de Abril de 2017

Jorge Alves de Almeida Venancio
(Coordenador)

Assinado por:

Outros Termo_consentimento_institucional_reali
za_pesquisa.pdf

11/10/2016
14:09:21

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Outros Autoriza_pesquisa_comunidade_quilom
bola_angelim.pdf

11/10/2016
14:06:57

LUCIANE SERRATE
PACHECO BACHETI

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
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