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Introdução

A abordagem das manifestações culturais 
quilombolas em escolas circunvizinhas ao Quilombo 
Urbano Portão do Gelo Nação Xambá em Pernambuco 
é objeto para o desenvolvimento deste artigo. A partir 
do trabalho realizado pelos alunos do curso de Ciências 
Agrícolas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, pôde-se pensar se as escolas trabalham 
aspectos da realidade local e se a comunidade percebe 
as metodologias aplicadas por estas escolas na 
educação de seus integrantes.

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, 
assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
conceitua quilombos urbanos. Neste documento, 
entende-se que a resistência cultural concentrada em 
um determinado espaço, mesmo que a sua população 
tenha tido mobilidade ao longo do tempo, é uma 
característica quilombola. [1]

A organização de habitação religiosa e político-
social Portão do Gelo - Nação Xambá, é uma 
comunidade quilombola localizado no bairro de 
Beberibe Olinda – Pernambuco, fundada em 1950 e 
obteve a certidão de autoreconhecimento na 
comunidade como o primeiro Quilombo Urbano de 
Pernambuco em 27 de setembro de 2006 pela 
Fundação Cultural Palmares/MinC em conjunto com o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan/MinC). Neste espaço trinta famílias integralizam 
a comunidade, onde a tradição oral é o principal meio 
de transmissão da ancestralidade, das tradições e 
práticas culturais próprias.

De um modo geral, sabe-se que por princípio, as 
escolas ocidentais colonizadas como no caso do Brasil 
nunca se preocuparam com abordagem das questões 
sobre a diversidade cultural, as identidades dos grupos, 
etc, nas comunidades escolares de forma que ainda não 
sabem como lidar com o cotidiano e com as diferenças 
que surgem em cada região em que as escolas são 
instaladas por um contexto conflituoso que vai do 

simples preconceito religioso às políticas educacionais 
cristalizadas.

Mesmo vivendo seguidas reformas educacionais 
reafirmando o carater laico da educação nacional, as 
escolas brasileiras sempre tiveram, na prática, o 
cristianismo como aliado no processo de educação.

 De acordo com Saane Souza [2], as escolas 
posicionam-se claramente contra conteúdos escolares 
que possam veicular valores e práticas culturais que 
possam colocar em risco a hegemonia cristã. Assim 
diante desta realidade, o presente trabalho fundamenta-
se na caracterização e identificação das manifestações 
culturais no contexto da pedagogia adotada pelas 
escolas circunvizinhas do grupo etnico comunidade 
quilombola Nação Xambá.

Material e Métodos

O presente trabalho constituiu-se de um estudo de 
caso com roteiro aberto onde pretendeu-se observar 
dois aspectos da percepção da educação realizada pelas 
escolas ( Escola Municipal Dom Azeredo Coutinho e 
Escola Estadual Padre Francisco Carneiro) próximas a 
comunidade, sob o ponto de vista dos alunos e líderes 
da comunidade. No dia 19 de junho de 2009, na 
comunidade Portão do Gelo – Nação Xambá Olinda –
PE, foi entrevistado um dos líderes sociais da 
comunidade e um aluno recém concluinte do ensino 
médio de umas das escolas.

Resultados e Discussão

Disciplinas

As escolas em suas disciplinas não abordam as 
manifestações culturais (mitos, personalidades, danças, 
comidas típicas, identidade social e etno-racial) em 
suas práticas pedagógicas, apesar de já se observar um 
diálogo entre a comunidade e a escola.



Oliveira [3] em trabalho realizado no quilombo, na 
comunidade de Mangal Barro Vermelho, observou que 
os conteúdos escolares que, tradicionalmente, compõe 
o currículo proposto pela rede oficial é questionado e 
transgredido, mesmo com os limites decorrentes da 
formação do professor e da política educacional do 
município.

Práticas pedagógicas

Em suas práticas pedagógicas os professores das 
escolas não incluem os diferentes processos históricos 
da formação da sociedade, não levando em cosideração
as questões da cultura local, religião, valores, 
abordando apenas estes aspectos baseados em padrões 
eurocêntricos. 

De forma semelhante, Moraes [4], em um estudo 
realizado com comunidades étnicas do Espírito Santo, 
afirma que apesar da escola local abrigar grande 
quantidade de alunos oriundos dos quilombos da 
região, o planejamento escolar ignora a existência da 
diversidade cultural. Criando desta maneira um conflito 
na formação de suas gerações no contexto urbano.

Valorização da cultura

As escolas de maneira geral estão mais abertas as 
questões culturais quilombolas, tendo em vista que 
começaram a trazer para o ambiente pedagógico uma 
conciliação da cultura local com a cultura tradicional 
através da tradição oral,  danças e ritos. Embora este 
resultado demonstre disposição a aceitar a presença de 
manifestações culturais no ambiente escolar, ainda é 
muito pouco expressivo. 

Segundo Moraes [4] o cotidiano escolar ainda não 
revela tal conteúdo como uma prática estruturante e 
constituinte da educação escolar. Moraes [4] ainda 
afirma que existem duas visões historicamente 
diferentes entre o que se deve ensinar no ambiente. De 
um lado, a suposta cultura clássica, homogênea e 
hegemônica veiculada pelas grandes organizações de 
eventos e pela mídia em geral e de outro lado, a 
especificidade regional, étnica e popular das 
comunidades, presentes nas manifestações de cultura 
popular.

Tradição oral

A difusão das tradições culturais na educação dos 
jovens quilombolas nas escolas supracitadas vem sendo 
mediada através da tradição oral, visto que a aceitação 
da cultura local ainda é vista por uma concepção 
preconceituosa, que colocam em risco suas identidades 
culturais e suas relações sociais por meio de um 
processo de educação institucional que ignora, 
despreza, discrimina e combate seus conhecimentos 
seus modos de vida.

Percebendo que a tradição oral é um instrumento de 
suma importancia na transmissão do modo de vida 
quilombola tendo em vista a fase inicial em que se 
encontram o processo de difusão quebrando o 
paradigma de que o quilombola tem apenas a cultura da 
dança e roupas pomposas1.

Oliveira [5] possui uma visão diferente, afirma que o 
processo de escrita como a inserção de uma nova 
tradição, em práticas culturais de comunidade 
quilombola associada ao reconhecimento de sua 
remanescência está para além da fixação da história 
que, naturalmente, a escrita promove, sobretudo em 
atividades que só se realizavam oralmente.

Conclusão

Concluímos que apesar do esforço do diálogo entre 
comunidade e escola os métodos de ensino ainda não 
são os ideais para a formação dos indivíduos 
quilombolas. Haja vista que o cotidiano escolar não 
aborda as questões quilombolas como uma prática 
estruturante e constituinte da educação escolar.
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Figura 1.  Utensílios usados pela fundadora do quilombo “Mãe Biu” .

Figura 2.  Instrumentos utilizados em seus rituais.       Figura 3.  Objetos de uso no Terreiro.


