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Brincadeira de Criança

Brinco.
Crio.
Brincando e Criando,
Vou em frente,
Ensino e Aprendo,
Vou pra frente.
Pulo, Danço, Grito.
Misturo.
Leveza, Sabedoria e Liberdade.

(Érica Peres)
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RESUMO
PERES, Érica de Sousa. Crianças quilombolas marajoaras: saberes e vivências
lúdicas. 2018. 200f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Estado
do Pará, Belém.
A pesquisa “CRIANÇAS QUILOMBOLAS MARAJOARAS: SABERES E VIVÊNCIAS
LÚDICAS” tem como objetivo investigar as manifestações lúdicas que se expressam
nas brincadeiras das crianças quilombolas marajoaras, especificamente as que
residem na Vila de Mangueira. Buscamos “mergulhar” nos saberes da cultura
quilombola marajoara a partir do brincar das crianças e de suas vivências, pois
consideramos as crianças produtoras de uma cultura que influencia e é influenciada
pelo contexto em que elas vivem. Dessa forma, a questão-problema é: Que saberes
estão presentes nas manifestações lúdicas do cotidiano das crianças da
comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó Pará? Para responder a esse questionamento, foram necessárias outras perguntas,
tais como: Do que brincam e como brincam as crianças da Vila de Mangueira?
Quais os aspectos que permeiam a ludicidade das crianças da Vila de Mangueira –
Salvaterra - Marajó - Pará? Que saberes perpassam as manifestações lúdicas das
crianças da Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó - Pará? Com o intuito de
responder a essas questões, pretendeu-se: descrever o brincar e as brincadeiras
das crianças quilombolas marajoaras; compreender os aspectos que permeiam a
ludicidade nesse contexto e identificar os saberes vivenciados pelas crianças no
decorrer de suas vivências cotidianas. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa,
com ênfase na Etnometodologia. Os sujeitos da pesquisa são 15 crianças, que neste
estudo assumem o papel de intérpretes de sua própria vivência. Para a interpretação
dos dados, este estudo utilizou a análise de conteúdo. Desse modo, partindo das
vivências lúdicas das crianças quilombolas marajoaras da Vila de Mangueiras,
identificaram-se saberes lúdicos, do trabalho, do cotidiano, da hierarquia, da
territorialidade e da religiosidade, os quais são vivenciados e partilhados na
coletividade do brincar e das brincadeiras.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Quilombo. Ludicidade.
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ABSTRACT
PERES, Érica de Sousa. Quilombola marajoara children: knowledges and ludic
experiences. 2018. 200f. Masters Dissertation (Master in Education) - Universidade
do Estado do Pará, Belém.

The research "MARAJOARA QUILOMBOLA CHILDREN: KNOWLEDGES AND
LUDIC EXPERIENCES" has as its goal to investigate the ludic manifestations that
are expressed in the marajoara quilombola children's games, specifically those who
live in Vila de Mangueira, we seek to "immerse" in the knowledges of the marajoara
quilombola culture from of the children's playing and their experiences, for my
consideration that the children are producers of a culture that influences and is
influenced by the context which they live in. In this way the problem question: What
knowledges are present in the ludic manifestations of the daily life of the children
from the remaining community of quilombo Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó Pará? In order to answer this question it was necessary to ask other questions, such
as: What do they play and how do play the children from Vila de Mangueira? Which
aspects that permeate the children's playfulness from Vila de Mangueira – Salvaterra
- Marajó - Pará? In order to answer these questions we intended to: describe the
playing and the games of marajoara quilombola children; comprehend the aspects
that permeate playfulness into this context and identify the knowledges experienced
by children in the course of their daily lives. The research adopts a qualitative
approach, with an emphasis on ethnomethodology. The subjects of the research are
fifteen children, who in this study assume the role of interpreters of their own
experience. For data interpretation, this study used content analysis. In this way,
starting from the ludic experiences of the marajoara quilombola children from Vila de
Mangueira, were identified ludic knowledges from work, from daily routine, from
hierarchy, from territoriality and from religious knowledge which are experienced in
the collectivity of playing and games.

KEYWORDS: Children. Quilombo. Playfulness.
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1. O INÍCIO DA VIAGEM

“A gente brinca quando tá triste, a gente brinca quando tá feliz,
A gente brinca porque é criança”
(Pimenta, 11 anos).

Figura 01 - Produção das crianças na roda de conversa.

Fonte: Cai Cai, 2017.
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1.1 O embarque

Um curso de água que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa
e que deságua em outro: esse percurso me invade e me impulsiona a navegar,
iniciando, assim, a viagem pelo rio, a descoberta. O que fazer quando um rio
atravessa a vida? O que fazer para detê-lo? Absolutamente nada. Esse rio dos
saberes que se constroem fora do ambiente escolar atravessou minha vida,
inquietou meu coração e me desafiou a navegar por ele.
Em meio a esse percurso, encontro com as crianças da comunidade
quilombola Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó – Pará, que me guiam nessa
viagem, e assim me fazem revisitar minha infância, reminiscência do meu cotidiano
divertido e descompromissado, das brincadeiras no quintal com os meus irmãos,
primos e amigos, do pé descalço sentindo a terra, da convivência harmoniosa com
os animais, do cuidado com as plantas, da leveza e da liberdade de rir à toa.
Diante disso, recordo-me dos versos de Pablo Neruda: “Criança que não
brinca não é criança / Adulto que não brinca perdeu para sempre a criança que tem
dentro dele / Edifiquei minha casa como um brinquedo e brinco nela de manhã à
noite”. Concordo com Neruda e creio que a criança interior motiva o adulto a
enxergar a vida de uma forma mais leve. Por isso, jamais permiti me perder da
minha criança interna, e o brincar continuou me acompanhando, seja pelo prazer de
outrora, seja para amenizar as agruras da vida adulta.
Nesse ínterim, o encontro com as crianças quilombolas marajoaras foi sem
dúvida para mim um encantamento que fez a minha criança interior saltitar ao
encontrar seus pares. Isso se deu no ano de 2010, quando passei a lecionar nas
escolas existentes nas comunidades quilombolas do Pará, mais precisamente as
que se localizam na ilha do Marajó, que surgem na minha prática pedagógica como
uma experiência singular, uma vez que despertaram em mim inquietações e
reflexões nunca antes vivenciadas, que me fizeram retornar às minhas memórias, ir
ao encontro da minha infância, onde o lúdico me envolveu através de vivências
cotidianas.
Começo a ir e vir pelas comunidades quilombolas do Marajó quando passo a
exercer a docência nos níveis fundamental e médio pela Secretaria de Educação do
Estado do Pará - SEDUC, no Sistema Modular de Ensino - SOME, no qual me
deslocava para ministrar aulas de língua portuguesa em comunidades ribeirinhas e
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quilombolas, e nesse ir e vir, com o intuito de levar o conhecimento1, eis que o rio
Paracauari2 atravessa minha vida, fazendo com que meu fazer pedagógico seguisse
outro rumo. Então, passei a refletir sobre outros saberes, aqueles que estão fora do
contexto escolar. Até então, minha experiência docente só me fazia contemplar o
conhecimento institucionalizado da escola.
As crianças quilombolas marajoaras impulsionaram a viagem e me fizeram
navegar por outras epistemologias, que talvez eu nem pensasse existir, haja vista
que minha educação foi toda pautada no paradigma da ciência moderna, que,
embora me inquietasse, era vista por mim como absoluta e única possibilidade de
emergir. O processo de escolarização, em sua grande maioria, ainda afirma histórias
eurocêntricas, identidades, vivências e experiências elitistas, levando o campo
pedagógico a marginalizar e silenciar vozes, vivências e experiências culturais de
grupos subalternizados.
Desse

modo,

a

ciência

moderna

se

coloca

como

“monopólio

do

conhecimento”, como aquilo que é válido, que tem rigor, desconsiderando, assim,
qualquer outra possibilidade de episteme. Boaventura de Sousa Santos (SANTOS,
2010, p. 155) chama isso de epistemicídio – “um processo histórico, complexo e
contraditório”, que marginaliza saberes que não são contemplados e/ou legitimados,
e assim diminuídos no processo educacional viabilizado pela escola.
Diante disso, os saberes que não são hegemônicos se tornam marginais.
Esses saberes, mesmo à margem da ciência moderna, lutam e resistem para se
firmarem como legítimos. Nessa perspectiva, a proposta de uma Ecologia de
Saberes de Boaventura de Sousa Santos surge como uma alternativa, já que:

A ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da
possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e
pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer. Assentam em dois
pressupostos: 1) não há epistemologias neutras e as que clama sê-los são
as menos neutras; 2) a reflexão epistemológica deve incidir não nos
conhecimentos em abstracto, mas nas práticas de conhecimento e seus
impactos noutras práticas sociais. Quando falo de ecologia dos saberes,
entendo-a como a ecologia de práticas de saberes (SANTOS, 2010, p. 154).

Os conhecimentos não são absolutos e finitos, e a ciência moderna é uma
possibilidade diante da dimensão circunscrita do conhecer e do fazer ciência, que se
1
2

O conhecimento científico, aquele prescrito pela ciência moderna.
Rio que divide Souré e Salvaterra.
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amplia quando se observa a pluralidade de saberes que fazem parte da nossa práxis
cotidiana, em que cada saber existe na codependência de outro saber, numa “luta
cultural” que permite que os saberes coexistam em pé de igualdade e que possam
de fato intervir na realidade.
Rompendo

com

a

hegemonia

do

saber

científico,

ampliam-se

as

possibilidades de trazer à tona outros saberes. Com isso, Oliveira (2016) me faz
refletir inicialmente pelo que designa de pré-saber, saber, conhecimento e ciência,
despertando, assim, uma curiosidade instigante que me faz desaguar num outro
percurso epistemológico, aquele que amplia a educação, pois considera como
processo educativo não somente o saber escolarizado, mas também acredita que a
educação deve olhar mais para o sujeito do que para o conteúdo ou para o método.
Assim, os saberes provenientes da práxis cotidiana dos indivíduos, isto é, os
saberes proveniente da cultura, são também educação.
Nesse contexto, a educação se entrelaça com a cultura, trazendo à tona
outros saberes, outros modos de aprender e ensinar. Logo, a cultura se interliga ao
processo de ensino-aprendizagem, propondo uma educação que valoriza as
experiências, as vivências e os saberes dos sujeitos, já que “processos educativos
mais

amplos

que

realizados

intencionalmente

ou

não

implicavam

no

estabelecimento de relações nas quais alguma forma de saber circulava e era
apropriada” (FONSECA, 2003, p. 64).
Dessa forma, os sujeitos quilombolas marajoaras se firmam enquanto
produtores de conhecimentos que advêm de suas tradições e experiências,
rompendo, assim, com a hegemonia moderna, porquanto possuem saberes que
circulam nas suas relações cotidianas.
Pensar em “outras pedagogias produtoras de saber”, isto é, outros modos de
aprender e ensinar, e, sobretudo, reivindicar outras possibilidades de educação. De
acordo com Arroyo (2014, p. 30): “Reconhecer que esses povos têm outras
pedagogias produtoras de saberes, de modos de pensar, de se libertar e humanizar
desestabilizaria a própria autoidentidade da pedagogia hegemônica”.
Para que assim se possa desestabilizar a “pedagogia hegemônica”, proponho
o desvelar dos saberes contidos no brincar das crianças quilombolas, considerando
o brincar como um espaço educativo que integra educação e cultura, como uma
possibilidade de educação pautada nos saberes construídos na práxis das
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brincadeiras, uma vez que estas integram “outras pedagogias” – A Pedagogia
Quilombola da Amazônia Marajoara.
Como o processo de busca do conhecimento é dialógico, cultural, plural e
diverso, de acordo com a cultura, vai sendo dimensionado para a prática social. Com
essa inquietação de “descobrir” e/ou desvelar saberes que a escola não contempla,
ou seja, saberes que se constituem à margem do processo da educação formal e
institucionalizada, mas que se relacionam significativamente com a cultura, com as
tradições, com a ancestralidade, com a territorialidade, isto é, correlacionam-se com
a vivência dos quilombolas marajoaras, sigo, com esses saberes, delineando este
estudo.
Ao observar que os saberes são construídos na práxis cotidiana com
processos culturais nos quais os sujeitos estão envolvidos, fica patente que eles
dialogam e aprendem através da interação. Nesse sentido, Freire (2011) apresenta
a dialogicidade, concedendo aos participantes do processo educativo a liberdade de
expressão e o diálogo, de modo que se reflete em conjunto e em mesmo grau de
importância sobre aquilo que se ensina e aquilo que se aprende.
Mediante essa conjuntura, a educação que se instala fora do ambiente
escolar reflete uma educação da experiência do sujeito, no seu local de vivência e
pertencimento. É nessa perspectiva que mergulho em busca de estudos, pesquisas,
reflexões e autores que me façam adentrar profundamente nesse rio que me
submerge através das crianças quilombolas marajoaras.
Diante desse contexto, em 2015, fui admitida como aluna especial na
disciplina Cultura, Saberes e Imaginário na Educação, do Programa de PósGraduação em Educação da UEPA- PPGED, ministrada pelas professoras Dr.ª
Denise Simões, Dr.ª Josebel Fares e Dr.ª Nazaré Cristina Carvalho. Na ocasião,
entrei em contato com uma nova possibilidade de olhar para a educação. A partir
desse encontro com as professoras, conheci autores, fiz reflexões e discussões que
me possibilitaram ver que as manifestações lúdicas das crianças quilombolas do
Marajó estavam permeadas de saberes a serem descobertos e/ou desvelados.
Então, no ano seguinte, em 2016, apresentei como proposta de pesquisa ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA- PPGED o pré-projeto
intitulado Educação e ludicidade: um olhar sobre a comunidade remanescente de
quilombo Vila de Mangueiras, Salvaterra, Marajó – PA. Propus-me a investigar a
relação existente entre educação e ludicidade a partir da perspectiva das crianças
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residentes nessa comunidade quilombola. Posteriormente, já inserida no PPGEDUEPA, em contato com as reflexões proporcionadas pelas disciplinas e com as
orientações da Prof.ª Dr.ª Nazaré Cristina Carvalho, centrei meus estudos nos
saberes do brincar das crianças da Vila de Mangueiras.
Embarquei nessa viagem inicialmente com o trabalho docente, que me
aproxima das comunidades remanescentes de quilombo do Marajó por longos
períodos (cada módulo dura em média de dois a três meses). Estando lá em tempo
integral, pude etnografar a vivência da comunidade (ficávamos de segunda a sextafeira na comunidade, e algumas vezes no sábado e domingo). Nesse período,
presenciei muitas vivências que se davam do lado de fora do ambiente escolar.
Da janela da casa dos professores, por exemplo, pude observar que as
brincadeiras eram uma constante no cotidiano das crianças residentes da
comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira. Além disso, essas
brincadeiras carregavam muitos saberes ligados à cultura daquela comunidade. A
título de exemplo, na brincadeira de “casinha” das meninas, elas faziam chás, ervas
e rezas, utilizando determinadas ervas para curar desde a dor de estômago até o
mal da cabeça e do espírito. Observei que cada uma ia dialogando e compartilhando
umas com as outras o fazer das ervas medicinais.
De modo semelhante, os meninos gostavam muito de “brincar de ser
pescador”. Todos queriam ser o pescador que comandava o barco da pesca, e
assim iam compartilhando o saber do oficio tradicional da comunidade. Nesse
instante, voltei-me mais uma vez para mim mesma, mergulhei de volta em minha
infância e recordei da brincadeira da vizinha com a minha mãe, que brincava de
boneca comigo, e nessa gostosa brincadeira das vizinhas que nos tornávamos, ia
me ensinando a fazer bonecas, a costurar, a bordar, a tecer o crochê – ensinandome muitos ofícios que se estabeleciam e se consolidavam diante da leveza que o
lúdico proporciona. Talvez seja por isso que observar aquelas muitas crianças
brincando, divertindo-se ao redor da casa dos professores, remetia-me à minha
própria infância.
Desse modo, a cultura se interliga ao processo de ensinar e aprender, como
se explicita no cotidiano dessas crianças, que, através das suas brincadeiras,
aprendem e ressignificam práticas cotidianas de sua comunidade. Nesse sentido,
Brandão (1995) destaca que:
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A educação existe onde não há a escola e por toda parte podem haver
redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a
outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de
ensino formal e centralizado. Porque a educação aprende com o homem a
continuar o trabalho da vida (BRANDÃO, 1995, p. 13).

Com essa educação que pode existir em toda parte, “a criança vê, entende,
imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa”
(BRANDÃO, 1995, p. 18). Assim, os saberes e as práticas educativas passam a
permear a vivência das crianças que residem nos quilombos marajoaras.
Observando o cotidiano e a vivência dessa comunidade quilombola,
mergulhei de volta na minha infância e observei que submergiram saberes que
aprendi no ato de brincar com a minha mãe, tal como ocorre com as crianças
residentes na vila de Mangueira – Marajó – Pará. Percebo que o brincar é a
expressão máxima da liberdade que temos, através do qual a ludicidade se insere
num complexo contexto de saberes que se aprendem pela vivência prática, nas
brincadeiras descompromissadas, no divertimento, no lazer, ou ainda pelas
experiências que vivenciamos no dia a dia. De acordo com Carvalho (2013, p. 217):

A essência da ludicidade está centrada fundamentalmente no
descompromisso, no divertimento. O divertimento inerente ao jogo, às
brincadeiras, às atividades lúdicas em si resiste às interpretações e análises
lógicas, pois ludicidade é fruição. Por mais que se tente, é muito difícil
conceituar ou definir ludicidade, pois acreditamos que só podemos
compreender o lúdico vivenciando-o através das suas diversas
manifestações.

Nessa concepção, as crianças têm no seu brincar uma espontaneidade que
não ocorre no vazio. Um brincar permeado de vivências, valores e manifestações de
sua cultura, que, entre outras coisas, está ligado ao pertencimento ao lugar em que
vivem - a comunidade remanescente de quilombo. Cultura é definida por Brandão
(2002, p. 24) como aquilo que “configura como o mapa da própria possibilidade da
vida social”. O lúdico torna-se um elemento significativo no cotidiano do povo negro,
pois nos remete a uma vivência que expressa seus valores ancestrais, ritmos,
histórias e todo o simbolismo expresso em sua cultura.
Diante do exposto, o lócus escolhido para este estudo é a maior comunidade
remanescente de quilombo de Salvaterra em termos de expansão territorial e
populacional, denominada Vila de Mangueira, que tem esse nome devido à sua
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ligação com o mangue. Isto se reflete, inclusive, na sua economia: é uma vila de
pescadores que fica a cerca de 1h30min. do centro de Salvaterra.
O cotidiano dos moradores da comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueira é permeado pelo trabalho com a pesca e nas fazendas próximas, no ir
até a cidade de Salvaterra, nos afazeres de casa, nas atividades com o sagrado, nas
festas programadas pela comunidade e pela escola, pelo futebol nos campos, pelo
jogo de cartas nas malocas e pelas brincadeiras das crianças, o que ressalta que o
lazer sempre foi um aspecto relevante no cotidiano social do povo negro que foi
escravizado na Amazônia desde o Brasil Colônia. Nesse contexto, Vicente Salles
(2005, p. 185) evidencia que “uma das condições impostas pelos escravos para dar
ao senhor maior produtividade foi certamente o uso do lazer”.
Observei que, nas comunidades quilombolas da ilha do Marajó, há um elo
relevante entre a educação e o lúdico. Embora a escola formal não o considere, ou
ainda não tenha atentado para ele, este elo está lá, vivo e cumprindo seu papel
social, que é o de educar reinventando cenários outros no brincar das crianças de
Mangueira. Como bem afirma Brandão (2002, p. 26):

Educar é criar cenários, cenas e situações em que, entre elas e eles,
pessoas, comunidades aprendentes de pessoas, símbolos sociais e
significados da vida e do destino possam ser criados, recriados, negociados
e transformados. Aprender é participar de vivências culturais em que, ao
participar de tais eventos fundadores, cada um de nós se reinventa a si
mesmo.

No entanto, percebe-se que as práticas pedagógicas que são privilegiadas na
escola excluem os saberes construídos na prática cotidiana das crianças
quilombolas, marginalizando-os e tornando-os sem importância. Segundo Carvalho
(2009, p. 36), “os saberes que não se enquadram no contexto da escola tendem a
ficar à margem da escola, entre os quais os que as crianças aprendem no cotidiano
de suas brincadeiras”.
Assim, era desconsiderado todo o saber vivenciado pelas crianças
quilombolas no seu fazer, no seu brincar e nas suas práticas cotidianas. Em
contraposição a isso, este estudo visa a compreender o saber lúdico que envolve as
crianças da Vila de Mangueira fora do ambiente escolar, considerando suas
experiências e vivências cotidianas.
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Por todos esses motivos, considero necessário refletir sobre a contribuição da
ludicidade para uma educação que considere os saberes e as experiências das
crianças que vivem na vila de Mangueira, para que assim a escola possa assegurarlhes um saber que se confronte com a pluralidade de conhecimentos existentes no
cotidiano delas. Como ressalta Charlot (2000, p. 60):

Adquirir o saber permite assegurar-se de um certo domínio do mundo no
qual se vive, comunicar-se com outros seres e partilhar o mundo com eles,
viver certas experiências e, assim, tornar-se maior, mais seguro de si, mais
independente. Existem outras maneiras, entretanto, para alcançar os
mesmos objetivos. Procurar o saber é instalar-se num certo tipo de relação
com o mundo; mas existem outros. Assim, a definição do homem enquanto
sujeito de saber se confronta com a pluralidade das relações que ele
mantém com o mundo.

Sendo a ludicidade uma experiência subjetiva, em que a fruição, o prazer e a
alegria estão atrelados ao brincar da criança, que é uma atividade vital, esta
possibilitará o conhecimento de si próprio e da interação com o outro, como também
com o meio que a circunda. É nesse percurso que quero seguir com a minha
pesquisa sobre as manifestações lúdicas das crianças quilombolas marajoaras, mais
especificamente as da Vila de Mangueira.
No entanto, cabe à sociedade legitimar um saber para que ele se torne
conhecimento científico, aquele que é privilegiado em detrimento de outros. Com
essa perspectiva, a escola vai ao encontro da racionalidade científica moderna. A
escola, mesmo estando localizada em um território marcado por saberes ancestrais,
legitima a lógica do pensar moderno, passando a ser o lugar onde se reproduz o
conhecimento científico, e não o lugar do saber plural, o que a torna hegemônica,
separatista, segregadora, uma vez que desconsidera a diversidade e a inclusão de
outras possibilidades de conhecimento, de saber.
Nesse panorama, Santos (2010, p. 32) destaca que, “no campo do
conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência moderna do
monopólio da distinção entre o verdadeiro e o falso”, isto é, à luz da modernidade se
distingue o conhecimento que deve adentrar a escola e ser legitimado e aquele que
fica às margens, excluído da educação escolar.
Dessa forma, pesquisar os saberes e vivências lúdicas de crianças
quilombolas marajoaras é partir para uma “outra” epistemologia da educação, que
descentraliza as pesquisas voltadas para a escolarização. Isto não significa que a
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escola deixe de ser importante para a aprendizagem dos sujeitos, mas é preciso
ressaltar que não é o único espaço onde se aprende. Em contraposição à lógica da
modernidade, este estudo situa-se fora da escola, privilegiando os saberes advindos
das brincadeiras cotidianas das crianças da Vila de Mangueira.
Portanto, essa pesquisa visa a ampliar os estudos acerca das crianças
quilombolas, já que elas são sujeitos duplamente invisibilizados: por serem crianças
e por serem quilombolas. Além de contribuir para a ampliação dos estudos sobre as
especificidades da infância negra na Amazônia, haja vista que os estudos sobre as
crianças, em sua maioria, dão conta de crianças em outros contextos.

1.2 O quilombo: vivências e saberes
A sociedade brasileira se desenvolveu sob a égide da escravidão,
inicialmente do índio, e posteriormente dos negros africanos advindos da diáspora
africana, que, mesmo depois da Lei Áurea, ainda permaneciam excluídos e
marginalizados na sociedade brasileira, uma vez que esta lei lhes deu direito à
liberdade; no entanto, não lhes garantiu direito à terra ou qualquer amparo social.
Dessa forma, a construção da identidade do povo negro que aportou no Brasil
foi marcada pelo preconceito e discriminação, através dos quais os processos
civilizatórios reprimiram sua cultura e seus valores ancestrais. Vale ressaltar que os
negros nunca aceitaram viver na opressão e/ou submissos. Como podemos
perceber, sua resistência se expressa na formação dos quilombos brasileiros. Arruti
(2008) conceitua a categoria quilombo de acordo com as primeiras leis do Brasil no
Período Colonial:

Na legislação colonial, para caracterizar a existência de um quilombo,
bastava a reunião de cinco escravos fugidos ocupando ranchos
permanentes, mas, depois, na legislação imperial, bastavam três escravos
fugidos, mesmo que não formassem ranchos permanentes (ARRUTI, 2008,
p. 4).

Ainda nesse sentido, Munanga (1996) colabora com o estudo, afirmando que
os quilombos foram formas de resistência encontradas pelos escravos para que
pudessem viver em liberdade e expressar sua cultura:

28

Escravizados, revoltosos, organizaram-se para fugir das senzalas e das
plantações e ocuparam partes de territórios brasileiros não povoados,
geralmente de acesso difícil. Imitando o modelo africano, eles
transformaram esses territórios em espécie de campo de iniciação à
resistência, campos esses abertos a todos os oprimidos da sociedade
(negros, índios e brancos), prefigurando um modelo de democracia
plurirracial que o Brasil ainda está a buscar (MUNANGA, 1996, p. 63).

Nessa perspectiva, o termo quilombo remonta desde a chegada dos negros
que foram escravizados em terras brasileiras e relacionam-se às muitas lutas dos
negros africanos contra o domínio e a opressão de sua cultura. Dessa forma,
materializa-se a resistência desses povos, que até hoje nas comunidades
remanescentes de quilombos lutam e resistem para manter sua história.
A escravidão do povo negro africano na Amazônia se intensifica com a
criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão em 1755,
no período pombalino, quando se inicia a produção agrícola na região. Com a
ausência de mão de obra, os africanos foram trazidos do seu continente de origem
para a região amazônica. Segundo Salles (1988, p. 51), “a região amazônica
recebeu 50 mil escravos no período entre 1755 e 1820, com o funcionamento da
Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão”.
No final do século XVII, na condição de escravos, os negros africanos
desembarcam em terras marajoaras, passando a exercer trabalhos ligados,
principalmente a pecuária, a agricultura e a pesca. Esse trabalho foi de grande
relevância para a economia da região, pois a Ilha de Marajó se constituía como um
dos maiores polos de produção de carne bovina da época.
Porém, as condições sub-humanas de vida e trabalho às quais eram
submetidos causou-lhes profunda revolta. Desta feita, a luta e a resistência contra o
sistema escravocrata tornaram-se uma constante, e assim muitos escravos,
ansiosos pela liberdade, fugiam das fazendas buscando espaços que lhes
afastassem de seus algozes.
Nesses espaços, formaram-se os quilombos, uma das maiores expressões de
resistência negra. Salles (1988) apresenta o quilombo como “povoado de exescravos negros foragidos, coletivo de mocambo, que é a habitação propriamente
dita” (SALLES, 1988, p. 222).
Para Munanga (1996), quilombo é uma palavra de origem bantu, kilombo,
aportuguesado, quilombo, que designa uma instituição política e militar que
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tensionava conflitos pelo poder e decisão dos grupos da África Bantu, em busca de
novos territórios e alianças políticas com outros grupos étnicos.
Com essa perspectiva, esses espaços denominados quilombos aqui no Brasil
passaram a ser uma importante alternativa de organizar a luta em prol da liberdade,
porquanto se tornaram um território de resistência que abrigava os insatisfeitos com
a escravidão. Desse modo, o termo “quilombo” designa espaços livres em áreas de
difícil acesso onde os negros se refugiavam com o intuito de garantir a sobrevivência
de maneira digna, resistindo, assim, ao sistema opressor ao qual eram submetidos.
Eles almejavam ser seus próprios “donos”.
Muitos desses quilombos resistiram e chegaram aos dias atuais. São os
chamados remanescentes de quilombos, que se configuram como uma forma de
resistência, já que essas comunidades enfrentam no seu cotidiano várias
adversidades, entre elas, a disputa da terra que foi de seus ancestrais, conflito muito
recorrente na região do Marajó, onde as comunidades remanescentes de quilombos
resistem bravamente para não serem esmagadas pelo agronegócio e permanecem
lutando para legitimar seu pertencimento como donos da terra, que foi ocupada no
passado por seus ancestrais escravizados, que criteriosamente as escolhiam.
No contexto atual, as comunidades remanescentes de quilombos não podem
mais ser vistas apenas como uma das formas de resistência e luta contra o sistema
escravista de determinada época, mas também como uma estratégia para a
sobrevivência de sua cultura. Nesse sentido, temos a comunidade quilombola Vila
de Mangueira, que corrobora o dizer de Munanga (1996), haja vista seu acesso
difícil, abrigando uma população rural negra que luta e resiste ao agronegócio
instaurado nas fazendas próximas, que os encurrala e inibe outros modos de
sobrevivência na comunidade. Como exemplo disso, tem-se o desaparecimento da
agricultura familiar na Vila de Mangueira, pois os animais das fazendas – bois, vacas
e búfalos – são criados soltos e invadem a comunidade, destruindo as plantações.
Nesse território étnico e cultural que são as comunidades quilombolas do
Marajó, e especificamente a comunidade Vila de Mangueira, a quantidade de
crianças é intensa, marcando a continuidade do povo negro em se manter resistindo,
ocupando o lugar que outrora foi dos seus ancestrais. Nessa perspectiva, as
crianças herdam não somente a terra, mas também a história e a tradição do povo
negro que habitou e habita a Amazônia Marajoara.
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Assim, as crianças quilombolas marajoaras vivem sua infância no contexto do
quilombo. Nele, aprendem, ensinam, brincam e vivem. Têm a infância como tempo
de brincar; elas dedicam muitas horas dos seus dias a essa atividade. Tudo é motivo
para brincadeiras, como bem explicita a fala dos sujeitos abaixo:

A gente brinca o dia todo, na escola e até quando vai pra igreja, ei lá não
pode, mas damo um jeito (Lelé,12 anos).
O bom de ser criança é poder brincar o dia, o tempo todo (Marichai,10
anos).
A vida é uma grande brincadeira, dá pra brincar em toda parte (Sarubé,10
anos).
Brincar é que mais gosto de fazer, junto com os irmão, os amigos, aqui é
bom pra brincar (Jaburá, 10 anos).

Observa-se nesses relatos que o brincar e as brincadeiras são experiências
que integram as crianças consigo e com as outras. É na brincadeira que elas se
relacionam “consigo mesmas e com os outros”. Assim, para Santin (2001), essa é
uma atividade principal, no sentido de apreender. Dessa forma:

A brincadeira como é a principal – eu diria a única – maneira de a criança
relacionar-se consigo mesma, com os outros e o meio ambiente, além de
ultrapassar a aquisição de habilidades motoras, ela consegue ampliar as
funções mais elevadas do cérebro, como a imaginação, a inteligência, a
percepção e a memória (SANTIN, 2001, p. 30).

Diante de tal concepção, a brincadeira torna-se um aspecto importante para o
desenvolvimento da criança, uma vez que, “ultrapassa a aquisição de habilidades
motoras” e amplia o desenvolvimento da imaginação, da inteligência, da percepção,
da criatividade e da memória, possibilitando, assim, saberes provenientes do brincar.
Compartilhando os conhecimentos oriundos das vivências lúdicas, constroemse aprendizagens significativas para a vida social dos sujeitos que vivem nessa
comunidade. Logo, o brincar e as brincadeiras são oportunidades de se apreender
para a vida. Vale ressaltar a importância dos saberes do brincar para a construção
de uma educação ampliada, que considere as percepções, as sensações, as
emoções, os sentidos e as experiências vividas, tendo em vista as peculiaridades e
diferenças das crianças em seu contexto específico.
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Nesse contexto, o brincar pode ser definido como algo que vai além do
prazer. É também espaço educativo, que se preenche com as necessidades das
crianças, motivando-as a agir (VYGOTSKY, 1989). Impulsionadas por essa ação, as
crianças da comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira tornam-se
brincantes e ocupam com suas brincadeiras a maré, a estrada, o campo, as
malocas, o barracão e os quintais.
Esses espaços comportam diversas brincadeiras, tais como: o escondeesconde, a bandeirinha, o jogo de futebol, o pião, o jogo das pedrinhas e o taco são
alguns exemplos de brincadeiras que se repetem inúmeras vezes no cotidiano delas.
Sendo assim, as brincadeiras recomeçam em vários momentos, em vários lugares;
porém, com uma intencionalidade que só pode ser desvelada ao certo pelos
brincantes. Como evidencia Pereira (2009, p. 23):

E é nesse fenômeno que a criança encontra alimento para sua condição
humana e seu crescimento como sujeitos de cultura, na busca de dar
significado à sua vida e buscar novas maneiras de experienciá-la. Não é à
toa que as crianças repetem certas brincadeiras.

A criança, como “sujeito de cultura”, dinamiza sua vivência através do seu
comportamento lúdico, pois, mesmo com as brincadeiras se repetindo em diversos
momentos, o brincar sempre estará permeado por surpresas e emoções
diferenciadas em cada situação vivida para quem brinca.
Mediante a esse contexto, a criança relaciona-se com “conteúdos culturais”,
reproduzindo e transformando as brincadeiras e dando-lhes os mais diversos
significados. como reitera Gilles Brougère (2000, p. 76-77):

Na brincadeira, a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela
reproduz e transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação.
A brincadeira é a entrada na cultura, numa cultura particular, tal como ela
existe num dado momento, mas com todo seu peso histórico.

Ainda no que concerne às brincadeiras, as crianças quilombolas da Vila de
Mangueira transformam o mundo exterior vivenciado por elas, isto é, adentram na
sua cultura e retratam, assim, o cotidiano quilombola marajoara. Diante disso, o
brincar é um movimento que expressa, sobretudo, a cultura.
Desse modo, o brincar das crianças da Vila de Mangueira constitui-se como
elemento significativo da cultura quilombola marajoara, haja vista que “é pela
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brincadeira que a criança vivencia concretamente a cultura que vive, ou seja, da
forma como ela é, e não da forma como achamos que deveria ser” (CARVALHO,
2013, p. 212).
Nessa perspectiva, as crianças brincam com tudo e a todo o momento, o
brinquedo é a própria natureza. Dessa forma, um galho de árvore, uma canoa, o
emaranhando das linhas da pesca, as pedras do caminho da escola, tudo é uma
possibilidade de brincar. Convém salientar que quando as crianças usam “coisas da
natureza” para brincar, estão recriando e ressignificando a natureza a partir de sua
necessidade de brincar. Desse modo, estão produzindo cultura, pois estão
transformando e atribuindo outros significados a partir de suas brincadeiras.
Em vista disso, as crianças da Vila de Mangueira brincam de acordo com a
realidade que possuem. Assim, elas se apoderam do universo que as rodeiam para
harmonizá-lo com sua própria dinâmica, adaptam e transformam em brincadeiras
atividades cotidianas. De acordo com Brougère (2000, p. 77):

A criança se apodera do universo que a rodeia para harmonizá-lo com sua
própria dinâmica. Isso se faz num quadro específico, por meio de uma
atividade conduzida pela iniciativa da criança, quer dizer, uma atividade que
ela domina, e reproduz em função do interesse e do prazer que extrai dela.
A apropriação do mundo exterior passa por transformações, por
modificações, por adaptações, para se transformar numa brincadeira: é a
liberdade de iniciativa e desdobramento daquele que brinca, sem a qual não
existe a verdadeira brincadeira.

Mesmo em um contexto humilde como o que vivenciam as crianças da Vila de
Mangueiras, com a ausência de certos recursos, os brinquedos materiais são
escassos, quase sempre velhos e quebrados, o que não as impede de criar,
imaginar, sonhar, devanear, pois o fazer lúdico lhes possibilita “transformar” e
“adaptar” a realidade e dar-lhe uma nova dinâmica de prazer e liberdade.
Navegar por esse rio, que envolve as crianças e a ludicidade, possibilita-me
visibilizar os saberes que emergem a partir do lúdico, e assim definir meu objeto de
investigação, aquilo que me instigou a não somente navegar, mas a mergulhar
profundamente nesse rio que são as manifestações lúdicas que se expressam nas
brincadeiras das crianças quilombolas da Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó –
Pará. Desse modo, procuro com a minha pesquisa responder à seguinte questãoproblema: Que saberes estão presentes nas manifestações lúdicas do cotidiano das
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crianças da comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira – Salvaterra
– Marajó - Pará?
A partir dessa questão-problema, busco discutir os saberes que emergem do
lúdico a partir do brincar e das brincadeiras das crianças e de suas vivências, pois
considero as crianças produtoras de uma cultura que influencia e é influenciada pelo
contexto em que elas vivem. Para alcançá-la proponho as seguintes questões que
norteiam essa viagem rio adentro:
1. Do que brincam e como brincam as crianças da Vila de Mangueira?
2. Quais os aspectos que permeiam a ludicidade das crianças da Vila de
Mangueira – Salvaterra – Marajó – Pará?
3. Que saberes perpassam pelas manifestações lúdicas das crianças da Vila de
Mangueira Salvaterra – Marajó – Pará?
E assim, defino como objetivo geral dessa grande navegação:
Analisar os saberes existentes nas manifestações lúdicas das crianças
residentes na comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira.
E como objetivos específicos:
1. Mapear as brincadeiras das crianças da Vila de Mangueira.
2. Investigar os aspectos que permeiam a ludicidade das crianças da Vila de
Mangueira – Salvaterra – Marajó – Pará.
3. Identificar os saberes que perpassam pelas brincadeiras das crianças da Vila
de Mangueira – Salvaterra – Marajó – Pará.

Com a elaboração da questão-problema e os objetivos definidos, continuo
essa grande viagem em busca dos saberes do brincar das crianças quilombolas
marajoara.

1.3 Pesquisas com crianças
Com o intuito de verificar estudos que auxiliassem na pesquisa aqui
desenvolvida, passo a delinear o estado da arte, acessando ao que vem sendo
pesquisado e/ou produzido acerca dos saberes do brincar e das vivências lúdicas de
crianças quilombolas. Defino, inicialmente, alguns descritores de busca: Quilombo,
Criança, Saberes, Brincar e Ludicidade.
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Iniciei a pesquisa acessando o banco de teses do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Estadual do Pará - PPGED /UEPA.
Posteriormente, acessei o banco de teses do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Pará - PPGED/UFPA. Em seguida, o banco
de teses da CAPES, e, por fim, o Banco de Teses do Instituto Brasileiro de
Informação de Ciências e Tecnologia da Biblioteca Brasileira de Informações. Fui em
busca das produções mais atuais, e para isso utilizei o recorte temporal dos últimos
cinco anos, que compreendem as produções de 2011 a 2017.
Diante dos levantamentos realizados, elenco 29 produções científicas que se
aproximam do objeto de estudo desta pesquisa, uma vez que entrecruzam os
descritores de busca definidos inicialmente. Como resultado dessas buscas,
encontrei 22 dissertações de mestrado e sete teses de doutorado em diversas áreas
do conhecimento, tais como: Educação, Ciências Sociais, Enfermagem e Ciências
da Saúde.
Em relação à categoria “Quilombo”, apareceram 15 produções, sendo nove
dissertações e quatro teses. Na categoria “Criança”, apareceram 21 estudos, sendo
16 dissertações e sete teses. Em relação à categoria “Saberes”, foram encontradas
cinco dissertações de mestrado. A categoria “Brincar” apareceu em quatro
dissertações de mestrado e em uma tese de doutoramento, e, por fim, a categoria
“Ludicidade” apareceu em duas dissertações de mestrado. Com o intuito de
explicitar as produções encontradas, apresento dois quadros a seguir com as
produções que mais se aproximam deste estudo.
Percebe-se que os descritores “Quilombo” e “Criança” possuem uma
quantidade expressiva de produções. Entretanto, o entrecruzamento dessas
categorias ainda é incipiente, o que demonstra que as crianças quilombolas ainda
estão silenciadas e invisibilizadas nos estudos acadêmicos. Quanto aos descritores
“Saberes”, “Brincar” e “Ludicidade”, o percentual de produções é pequeno, e menor
ainda se buscarmos o entrecruzamento com estudos que tenham como lócus
comunidades remanescentes de quilombos e como sujeitos as crianças. O que
explicita a lacuna existente no campo científico acerca dos saberes do brincar (saber
lúdico) das crianças nesse contexto.
Com o intuito de explicitar de forma sucinta os estudos encontrados,
apresento o Quadro 01, correspondente às produções dos Programas de PósGraduação em Educação da Universidade do Estado do Pará – PPGED – UEPA, e
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do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará –
PPGED – UFPA. Ressalto que, no PPGE- UEPA, encontrei sete dissertações de
mestrado e no PPGE-UFPA localizei 13 produções (sendo dez dissertações e três
teses) que entrecruzam os descritores propostos nesta pesquisa.
Quadro 01 - Produções dos Programas de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará –
PPGED-UEPA, e Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará – PPGED – UFPA com os
descritores Quilombo, Criança, Saberes, Brincar e Ludicidade (2011 – 2015).
Área
Universidade
Nível
Ano
Título da Dissertação
Autor
Representações Sociais de Crianças MACEDO, Silvia
Educação
UEPA
M
2014
sobre a escola: a vivência da criança Sabrina de Castro
no ensino fundamental e creche
de
Saberes, Brinquedos e Brincadeiras:
vivências lúdicas de crianças de
NASCIMENTO,
Educação
UEPA
M
2014
comunidade quilombola campo
Shirley Silva do
verde/PA
Tempos e Espaços do Brincar no
NASCIMENTO,
Educação
UEPA
M
2015
contexto da educação infantil: a voz
Débora Silva do
das crianças
Crianças Indígenas da Amazônia:
brinquedos, brincadeiras e seus
Educação
UEPA
M
2015
WEBER, Sueli
significados na comunidade Assurini do
Trocará
Um Play na Leitura: Educando através
VALE, Jéssica de
Educação
UEPA
M
2015
da ludicidade dos games
Fátima Figueiredo
Educação

UEPA

M

2016

O olhar da Criança do Campo sobre a
cultura local: um estudo em uma escola
de Tracuateua – Pará

AVIZ, Fernanda
Regina Dilma de

SILVA, Dilma
Oliveira da

Educação

UEPA

M

2017

Crianças que dançam, crianças que
louvam: saberes e processos
educativos, presentes na marujada de
Tracuateua

Educação

UFPA

M

2011

Acolhendo corporeidades: o sentido de
corpo para a criança de um abrigo
institucional no município de Belém

AZEVEDO,
Ildilene Leal de

Educação

UFPA

M

2012

A criança na fotografia: o retrato da
infância na primeira metade do século
XX em Belém do Pará (1900 a 1950)

NASCIMENTO,
Sebastião Valério
Silveira do

Educação

UFPA

M

2012

CARDOSO, Maria
Barbára da Costa

Educação

UFPA

M

2013

Educação de Jovens e Adultos na
diversidade dos saberes ribeirinhos
quilombolas na Amazônia
A Pedagogia da Alternância na
integração de saberes no Proeja
Quilombola no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará (IFPA) - campus Castanhal

Educação

UFPA

M

2013

JUVENTUDE DO CAMPO E
QUILOMBOLA: Educação e Identidade
cultural na Comunidade Quilombola
de Itaboca -Inhangapi– PA

SANTOS,
Manuela Tavares

PEREIRA,
Ricardo Augusto
Gomes
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Educação

UFPA

D

2013

Avaliação da implementação das ações
de enfrentamento ao abuso sexual
contra crianças e adolescentes em
escolas públicas de Ensino
Fundamental do bairro do Guamá –
Belém/PA

LIRIO, Flavio
Corsini

Educação

UFPA

M

2014

Práticas do UNICEF e
Governamentalidade de crianças de 0
a 6 anos: uma abordagem histórica da
educação infantil brasileira de 1996 a
2012

Educação

UFPA

M

2014

A criança indígena nos estudos
acadêmicos no Brasil: uma análise das
produções científicas (2001 – 2012)

ARAÚJO, Sheila
Alves de

“Nem parece que tem quilombola aqui”:
(In)visibilidade da identidade
quilombola no processo formativo da
CFR do Território Quilombola de
Jambuaçu Pe. Sérgio Tonetto.

MACHADO,
Joana Carmen do
Nascimento

Educação

Educação

UFPA

UFPA

M

D

Educação

UFPA

D

Educação

UFPA

M

Educação

UFPA

M

2014

2014

Trabalho infantil: uma análise do
discurso de crianças e de adolescentes
da Amazônia paraense em condição de
trabalho

Infância, educação e criança: um
estudo histórico-literário nas obras
2015
Serões da Mãe Preta e Chove nos
Campos de Cachoeira (1897-1920)
Educação escolar e identidade
quilombola: um enfoque na comunidade
2015
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
município de Abaetetuba, Estado do
Pará
A matinta tem a cor da chuva: ludicidade
como estratégia de ensino2015
aprendizagem para educação ambiental

FONSECA, Joyce
Danielle Lima

SOUZA, Ana
Paula Vieira e

LIMA, Maria do
Socorro Pereira

SILVA, Luciane
Teixeira da

DIAS, Maírna
Costa

Fonte: Elaboração própria.

No estudo intitulado Representações sociais de crianças sobre a escola: a
vivência da criança no ensino fundamental e creche, Macedo (2014) apresenta como
as crianças vivenciaram a Educação Infantil e como chegam ao Ensino Fundamental
de nove anos. Nessa perspectiva, esse estudo busca adentrar no mundo social da
criança que ingressa no Ensino Fundamental.
Nascimento (2014), em Saberes, brinquedos e brincadeiras: vivências lúdicas
de crianças de comunidade quilombola Campo Verde/PA, apresenta um estudo
sobre os saberes presentes nos brinquedos e brincadeiras das crianças da
comunidade remanescente de quilombo Campo Verde, o que se aproxima bastante
da minha proposta, por ter como sujeitos crianças residentes em uma comunidade
quilombola, isto é, crianças quilombolas.
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No estudo intitulado Tempos e espaços do brincar no contexto da Educação
Infantil: a voz das crianças, Nascimento (2015) apresenta o tempo e o espaço do
brincar em uma Unidade de Educação Infantil do Município de Belém-PA a partir das
crianças, ressaltando a importância da brincadeira no contexto educacional.
Em Crianças indígenas da Amazônia: brinquedos, brincadeiras e seus
significados na comunidade Assurini do Trocará”, Weber (2015) reflete sobre os
saberes presentes nos brinquedos e brincadeiras das crianças indígenas,
destacando a dimensão educativa dos brinquedos e brincadeiras nas práticas
culturais da comunidade.
No estudo Um play na leitura: educando através da ludicidade dos games,
Vale (2015) apresenta um estudo acerca das estruturas narrativas eletrônicas
presentes nos games como instrumento de interatividade que pode ser mediador de
leitura. Nesse sentido, aponta para uma educação que é proporcionada pela
ludicidade.
Aviz (2016), em sua dissertação O olhar da criança do campo sobre a cultura
local: um estudo em uma escola em Tracuateua, analisa os significados da cultura
local e escolar para as crianças de uma turma de Educação Infantil multianos em
Tracuateua-PA.
Finalizando as dissertações do PPGED-UEPA, Silva (2017), em Crianças que
dançam, crianças que louvam: saberes e processos educativos presentes na
Marujada de Tracuateua/PA, analisa os saberes e os processos educativos
vivenciados pelas crianças durante a Festa da Marujada e destaca que a circulação
de saberes e processos educativos no decorrer da festa se coaduna com a
educação do sensível, em que a ludicidade se apresenta como fator relevante no
processo de aprender e ensinar.
Iniciando as produções do PPGED-UFPA, temos a dissertação intitulada
Acolhendo corporeidades: o sentido de corpo para a criança de um abrigo
institucional no município de Belém, na qual Azevedo (2011) discorre sobre o
sentido do corpo para crianças acolhidas em um abrigo. Dessa forma, os sujeitos
dessa pesquisa são crianças abrigadas que vivem as dimensões de ser-corpo em
um contexto de cuidado e educação institucional, pautado em normas e costumes
diferentes daqueles familiares e que, na atualidade, tem se caracterizado como
modelo disciplinar flexível.
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No trabalho intitulado A criança na fotografia: o retrato da infância na primeira
metade do século XX em Belém do Pará (1900 a 1950), Nascimento (2012), em sua
dissertação, analisa a infância a partir das fotografias de crianças na cidade de
Belém do Pará da primeira metade do século XX. Vale destacar a importância da
fotografia, no sentido de registrar a concepção de infância construída no período que
compreende a primeira metade do século XX.
Cardoso (2012), em sua dissertação Educação de Jovens e Adultos na
diversidade dos saberes ribeirinhos quilombolas na Amazônia, reflete sobre a
relação entre os saberes ribeirinhos quilombolas e a Educação de Jovens e Adultos,
investigando as possibilidades com que os saberes ribeirinhos quilombolas da
comunidade de São João do Médio Itacuruçá se relacionam com a Educação de
Jovens e Adultos e como se inserem no contexto escolar.
Na dissertação intitulada A Pedagogia da Alternância na integração de
saberes no Proeja Quilombola no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Pará (IFPA) - campus Castanhal, Santos (2013) analisa como a
Pedagogia da Alternância colabora para a integração de saberes no PROEJA
Quilombola no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Castanhal, destacando negativamente a separação entre teoria e prática
nos processos de ensino, a pouca formação dos professores em relação à
Pedagogia da Alternância, a desvalorização da leitura como atividade formativa e as
dificuldades de compreensão e de trabalho com o tempo-comunidade.
Pereira (2013), em sua dissertação intitulada Juventude do campo e
quilombola: educação e identidade cultural na comunidade quilombola de Itaboca Inhangapi – PA, traz como foco de análise a educação no contexto de uma
comunidade quilombola, buscando compreender como a educação proposta pela
escola local influencia a identidade cultural dos jovens residentes na comunidade
quilombola de Itaboca, no Município de Inhangapi – PA.
Lirio (2013), em sua pesquisa de doutorado intitulada Avaliação da
implementação das ações de enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e
adolescentes em escolas públicas de Ensino Fundamental do bairro do Guamá –
Belém/PA, analisa a avaliação da implementação da política pública de
enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes em escolas públicas de
Ensino Fundamental do Guamá.
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Fonseca

(2014),

em

sua

dissertação

Práticas

do

UNICEF

e

Governamentalidade de crianças de 0 a 6 anos: uma abordagem histórica da
educação infantil brasileira de 1996 a 2012, apresenta a história da infância e
políticas para a Educação Infantil, tendo como base uma análise das práticas da
UNICEF e de outras instâncias da sociedade, que se empenharam em realizar uma
objetivação da infância e Educação Infantil.
Araújo (2014), em sua dissertação A criança indígena nos estudos
acadêmicos no Brasil: uma análise das produções científicas (2001 – 2012), traz
concepções de infância indígena presentes em estudos acadêmicos produzidos no
Brasil. Os resultados da pesquisa apontam para um novo olhar a respeito da infância
nas sociedades indígenas, a partir de avanços/limites.
Na dissertação “Nem parece que tem quilombola aqui”: (In)visibilidade da
identidade quilombola no processo formativo da CFR do Território Quilombola de
Jambuaçu Pe. Sérgio Tonetto, Nascimento (2014) apresenta a identidade
quilombola no contexto da luta de classes, sendo incorporada ao processo de
formação da Casa Familiar Rural Pe. Sérgio Tonetto, abordando a luta pelo direito à
terra e à educação.
Souza (2014), em sua pesquisa de doutorado intitulada Trabalho infantil: uma
análise do discurso de crianças e de adolescentes da Amazônia paraense em
condição de trabalho, desvela os discursos das crianças e dos adolescentes sobre o
trabalho infantil na Grande Região Metropolitana de Belém. Desse modo, tem como
objeto de pesquisa o trabalho infantil, sendo analisado na perspectiva do conceito
marxista de trabalho como princípio educativo que, no contexto do capitalismo,
encontra-se marcado pelo fetichismo da mercadoria.
Lima (2015), na sua pesquisa de doutorado intitulada Infância, educação e
criança: um estudo histórico-literário nas obras Serões da Mãe Preta e Chove nos
Campos de Cachoeira (1897-1920), analisa a infância, a educação e o lugar que a
criança ocupa, enquanto sujeito, nas obras Serões da Mãe Preta, de Juvenal
Tavares, e Chove nos Campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, a partir dos
contextos histórico, sociopolítico, econômico, cultural e educacional no Pará entre os
anos de 1897 a 1920.
Silva (2015), em sua dissertação denominada Educação escolar e identidade
quilombola: um enfoque na comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro,
município de Abaetetuba, Estado do Pará, buscou compreender as interfaces entre
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educação escolar e processos organizativos e identitários, relacionando a escola
local com o fortalecimento ou não da identidade quilombola que foi pesquisada.
Por fim, Dias (2015), em sua dissertação “A matinta tem a cor da chuva”:
ludicidade como estratégia de ensino-aprendizagem para educação ambiental,
busca compreender as possibilidades e aproximações entre a Mitopoética
Amazônica e a Educação Ambiental contextualizada com o rico imaginário da cultura
popular presente nos discursos infantis, tendo como foco de trabalho a Ludicidade, a
Educação Ambiental e a Literatura Infantil.
O Quadro 02 é referente às produções do Banco de Dados da CAPES e do
Instituto Brasileiro de Informação da Ciência e Tecnologia, no qual se evidenciam
nove pesquisas, nas áreas da Enfermagem, Ciências Sociais, Educação e Ciências
da Saúde, sendo cinco dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado.
Destaco aqui somente as que mais se aproximam do objeto de estudo desta
pesquisa.
Quadro 02 - Produções do Banco de Dados da CAPES e do Instituto Brasileiro de Informação da Ciência e
Tecnologia com os descritores Quilombo, Criança, Saberes, Brincar e Ludicidade, no período de 2011 a 2015.
Área

Universidade

Nível

Ano

Título da Dissertação/Tese

Autor

Ciências
Sociais

PUC-RS

M

2014

Brincando de sair pra rua! Entre arreganhos,
implicâncias e cuidados no “pátio” do
quilombo, na “piscina” do laguinho

PEREIRA,
Milena Cassal

Educação

UNICAMP

D

2015

“Ser quilombola”: território, identidade e
educação na cultura infantil

Educação

UFMG

D

2015

Educação

UFS

M

2012

Educação

UFES

M

2012

Educação

UFSC

D

2014

Modos de ser criança no quilombo Mato do
Tição – Joaboticatubas – MG
Educação e linguagem no quilombo urbano
"Maloca": perspectivas pedagógicas e
políticas a partir da pesquisa ação com
crianças do ensino fundamental
Aqui é minha raiz: o processo de
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Fonte: Elaboração própria.

Pereira (2014), em sua dissertação intitulada Brincando de sair pra rua! Entre
arreganhos, implicâncias e cuidados no “pátio” do quilombo, na “piscina” do
laguinho, faz um estudo comparativo entre dois grupos de crianças e adolescentes
que utilizam a rua como espaço de lazer – um que se utiliza de um lago artificial para
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se divertir e outro que reside em um quilombo urbano e possui a rua como extensão
de sua casa. Com isso, o autor busca compreender as percepções dos grupos
acerca do espaço rua como lugar de lazer e sociabilidade e como estes se
relacionam em locais tão distintos e com pouca presença de adultos.
O estudo de Souza (2015) trata-se de uma pesquisa etnográfica. Em sua tese
Ser quilombola: território, identidade e educação na cultura infantil, aborda a infância
quilombola da comunidade Quilombo Brotas (Itatiba –SP). Destaca a observação do
cotidiano das crianças e ressalta o universo material e simbólico que constitui a
cultura infantil do contexto do qual fazem parte, evidenciando processos de
educação e identidade nesse quilombo.
Modos de ser criança no quilombo Mato do Tição – Joaboticatubas – MG
(SANTANA, 2015) é uma tese que dialoga e interage com as crianças da
comunidade quilombola Mato Tição, com o intuito de observar as aprendizagens que
elas desenvolvem. Para isso, descreve e analisa as possibilidades de aprendizagem
que estão inseridas num contexto de tradição e cultura como é o do quilombo.
Na dissertação denominada Educação e linguagem no quilombo urbano
"Maloca": perspectivas pedagógicas e políticas a partir da pesquisa ação com
crianças do ensino fundamental, Teles (2012) centrou-se nas problemáticas
evidenciadas pela crise do ensino de língua materna e apresentou propostas de
intervenções pedagógicas para o respeito à diferença em sala de aula. As
intervenções foram realizadas em Maloca – primeira comunidade quilombola urbana
em Sergipe a ser reconhecida pelo INCRA. Buscou discutir a percepção de cultura,
processo de escrita e oralidade dos sujeitos - as crianças que cursam o Ensino
Fundamental em Maloca.
A pesquisa Aqui é minha raiz: o processo de constituição identitária da
criança negra na comunidade quilombola de Araçatiba /ES, de Chisté (2012), buscou
olhar a criança como sujeito, compreendendo-a como produtor de história e cultura.
Esse estudo possibilitou compreender como a ideologia racista se perpetua ao longo
da história e de que maneira isso continua afetando negativamente a população
negra brasileira.
Por fim, na tese de doutorado Vem brincar na rua! entre o quilombo e a
educação infantil: capturando expressões, experiências e conflitos de crianças,
quilombolas no entremeio desses contextos, Paula (2014) teve como motivo central
compreender as relações educativas desenvolvidas em dois quilombos e em duas
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salas de Educação Infantil da rede pública municipal da cidade de Garopa - Santa
Catarina. Nesse estudo, a autora identificou especificidades nos discursos, nas
práticas educativas que marcam o pertencimento cultural das crianças. Evidenciou
que as crianças moradoras de quilombos possuem um alto grau de cumplicidade
com seu grupo de pertença étnica, destacando que as infâncias se diferenciam de
acordo com seus contextos culturais e geográficos de origem. Por essa razão, as
práticas educativas institucionalizadas devem levar em conta a diferença e a
diversidade.
Ao analisar os estudos descritos acima, percebe-se a lacuna nos estudos
acerca das crianças quilombolas, sobretudo no campo da educação. Percebo que
nenhum dos trabalhos se propõe a navegar pela sua relação com o brincar e com as
suas brincadeiras, tampouco pelos saberes que são produzidos no interior dessas
manifestações lúdicas. E ainda, de uma maneira geral, as pesquisas com crianças
dão conta de crianças em outros contextos e partem de outro olhar sobre a criança,
e não da perspectiva da própria criança sobre si.
Somente o estudo de Nascimento (2012) no PPGED-UEPA tem como objeto
a produção do brinquedo material e as brincadeiras que imitam o cotidiano adulto de
crianças quilombolas, o que se aproxima bastante da minha proposta de ter como
sujeitos crianças residentes de comunidades quilombolas. No entanto, difere pelo
enfoque. É válido mencionar que esse estudo tem como questão central os saberes
presentes nos brinquedos e brincadeiras das crianças da comunidade remanescente
de quilombo Campo Verde - Concórdia do Pará.
O meu foco, por sua vez, são as manifestações lúdicas expressas pelo
brincar e pelas brincadeiras das crianças quilombolas marajoaras da Vila de
Mangueira, estando estas atreladas ou não a brinquedos materiais. Viso o ato de
brincar como um espaço que possibilita práticas educativas e compartilhamento de
uma cultura comum.
A relevância de problematizar os saberes do brincar a partir das vivências das
crianças quilombolas do Marajó perpassa por uma concepção de que os saberes
culturais são construídos e ressignificados pelos próprios sujeitos no seu cotidiano.
Desse modo, elas podem ser vistas como sujeitos que ressignificam sua vivência e
trazem e/ou constroem saberes, haja vista que estão envolvidas num território onde
educação e cultura se entrelaçam, situação que não pode ser desconsiderada pelo
contexto educacional.
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Assim, este estudo visa a contribuir para que as crianças sejam sujeitos ativos
e autônomos de sua história, tendo em vista que, quando se propõe pesquisar a
partir da perspectiva da criança, permite-se que esta se desvele e se torne visível a
partir do seu brincar, já que o lúdico é algo vital e primordial para o desenvolvimento
da criança.
Além de colaborar com o conhecimento disponível em torno de uma história
que foi silenciada pela história oficial, que é a história do povo negro que aportou na
Amazônia Marajoara, e assim conferir voz aos que ficaram à margem, dizer “o que
não foi dito”, mas ainda assim constitui socialmente, historicamente e culturalmente
“o ser amazônico”. Segundo a Fundação Cultural Palmares3, o estado do Pará é o
quarto com o maior número de comunidades quilombolas. Ademais, a Malungu4
destaca que o Pará concentra o maior número de comunidades quilombolas já
tituladas5, sendo um dos estados pioneiros a reconhecer a importância dessas
comunidades enquanto povos tradicionais que se caracterizam pelo pertencimento
com a terra, laços de parentesco e apropriação do território.
Isto evidencia e marca a presença negra nesse recorte amazônico que é o
território marajoara, que ainda hoje resiste, luta e é representado pela existência de
diversas comunidades quilombolas e inúmeras famílias de afrodescendentes que
compõem a população marajoara. Nessa perspectiva, reconhecer e valorizar a
contribuição negra para a Amazônia torna-se um campo amplo de pesquisa e
análise que pode elucidar as contribuições do povo negro na Amazônia.
Dessa forma, este estudo também está em consonância com a Lei n.
10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e
afrodescendente, já que busca desvelar os saberes do brincar de crianças
quilombolas marajoaras, considerando que o povo negro contribuiu e contribui
significativamente para a história da Amazônia Marajoara. Assim, a criança envolta
na etnicidade expressa nos quilombos demonstra, através de seu brincar e de suas
brincadeiras, a cultura quilombola.

3

Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).
Malungu é a palavra escolhida para nomear a Coordenação das Associações das Comunidades
Remanescentes de Quilombos do Pará. Foi oficialmente fundada em março de 2004, como uma
organização sem fins lucrativos e econômicos para representar as comunidades quilombolas do Pará
5 Na esfera federal, o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - é o órgão
responsável por titular as terras de quilombo seguindo os procedimentos estabelecidos no Decreto
Federal n. 4.887, de 2003, e na Instrução Normativa Incra n. 57, de 2009.
4
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Para uma análise coerente dos saberes vivenciados pelas crianças
quilombolas marajoaras, mais especificamente as que residem na comunidade Vila
de Mangueira, organizamos esta dissertação em cinco seções: a primeira consiste
na introdução, em que apresento o objeto de estudo, os objetivos e a questão
central, bem como o percurso que levou ao embarque nesta viagem. A segunda
seção apresenta A Travessia Metodológica, o percurso desenvolvido nesta
pesquisa, destacando a aproximação com o lócus estudado, assim como o método,
técnicas utilizadas para a coleta de dados e a importância da ética na pesquisa com
crianças.
A terceira seção, Navegando entre quilombos, ludicidade e infância, destaca a
relação entre as categorias temáticas da pesquisa, como quilombo, em que se
apontam questões importantes como cultura e cotidiano nesses territórios étnicos,
ludicidade e infância, sendo as bases teóricas que nortearam este estudo. A quarta
seção, O brincar, As brincadeiras e O Jogo, onde descrevo as manifestações lúdicas
expressas nas brincadeiras, como também o modo como brincam e interagem com a
brincadeira.
A quinta seção, Saberes e processos educativos das crianças quilombolas
marajoaras, adentra nos saberes que perpassam pela vivência cotidiana das
crianças, ressaltando os processos educativos que foram analisados. Por fim, aporto
com algumas considerações relacionadas às questões presentes no estudo. E
assim, sigo certa de que essa parada propiciará novos embarques.
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2. A TRAVESSIA METODOLÓGICA
“As criança, nós daqui sabe das coisas, mas a gente sabe das coisas daqui.
Nós sabe fazer, brincar, nadar, jogar e a gente ensina pros outros também”
(De, 12 anos).

Figura 02 - Produção das crianças nas rodas de conversa.

Fonte: Pimenta, 2017.

46

Nesta seção, apresento as características fundamentais da pesquisa. A
travessia

metodológica

foi

necessária

para

encontrar

respostas

aos

questionamentos que deram impulso para esta viagem. Assim, evidencio a jornada
que tracei para compreender os saberes presentes nas vivências lúdicas das
crianças quilombolas marajoaras, tendo como ponto central o olhar da própria
criança.
O percurso proposto para essa travessia metodológica foi árduo, pois foi
necessário disponibilidade de tempo e paciência para que o caminho fosse
percorrido. Além disso, foi preciso aguçar a sensibilidade para alcançar a sapiência
e a perspicácia das crianças. No entanto, a pesquisa com crianças é instigante e
inspiradora, pois elas têm muito a dizer e a ensinar com a leveza de quem tem no
lúdico a sua essência.
Nesse sentido, foi preciso compreender os diferentes elementos e/ou
situações que se apresentam no decorrer do processo da pesquisa, já que ouvi-las é
“buscar formas de ouvir as crianças, explorando as múltiplas linguagens, tem como
pressupostos a crença de que elas têm o que dizer e o desejo de conhecer o ponto
de vista delas” (CRUZ, 2008, p. 13).
E com esse “desejo de conhecer o ponto de vista delas”, é imprescindível
fazer uma escolha teórica, epistemológica e metodológica que dê conta de
compreender, investigar e analisar o universo infantil a partir do seu próprio campo.
Logo, este estudo tem como sujeitos as crianças quilombolas marajoaras e se
propõe estudá-las a partir de suas perspectivas e vivências lúdicas.

2.1 A travessia

Atravessar a construção da pesquisa é, sobretudo, optar, fazer escolhas, para
que a ciência se construa enquanto processo investigativo e/ou de estudo. Nesse
panorama, Oliveira (2014, p. 35) afirma que:

Ciência quer dizer conhecimento e implica racionalidade, objetividade,
sistematização de ideias e possibilidades de verificação e apresentação
através das informações obtidas no processo de estudo e/ou pesquisa,
independente do ponto de vista do pesquisador.
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O conhecimento proposto pela ciência está relacionado com o processo de
estudo e/ou pesquisa que sistematiza, verifica informações acerca de determinado
objeto de estudo. Em outro prisma, tem-se o que Severino (2007, p. 100) denomina
como ciência aquilo que “[...] se faz quando o pesquisador aborda os fenômenos
aplicando recursos técnicos, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos
epistemológicos”.
Dessa forma, a ciência se constrói quando se aplica “recursos técnicos”, os
quais

estão

ancorados

em

um

método

e

com

bases

epistemológicas

fundamentadas, para que assim a travessia do empírico para a ciência ocorra sem
maresias. Já que ciência, segundo Severino (2007, p. 100), é:

Ciência é sempre o enlace de uma malha teórica com dados empíricos, é
sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do
ideal com o real. Toda modalidade de conhecimento realizado por nós
implica uma condição prévia, um pressuposto relacionado à nossa
concepção da relação sujeito/objeto.

Desta feita, exige-se do pesquisador um olhar amadurecido, investigativo e
sensível, uma vez que este olhar se aproximará e se afastará muitas vezes do
objeto, buscando compreender, entender e perceber a realidade a ser estudada.
Nessa perspectiva, os processos investigativos escolhidos serão importantes e
determinantes no sentido de contribuir para que se conheça se desvele e se perceba
que saberes que se desenvolvem a partir da ludicidade das crianças quilombolas da
Vila de Mangueiras – Salvaterra – Marajó – Pará.
Nessa perspectiva, a educação se materializará através dos saberes que as
crianças quilombolas produzem no seu cotidiano, tendo como foco principal suas
brincadeiras, o que, de acordo com Triviños (2002), a maioria dos estudos que se
realizam no campo da educação é de natureza descritiva. O método residirá em
investigar o universo lúdico da criança quilombola marajoara moradora da
comunidade Vila de Mangueira – Salvaterra – Pará, o qual se considerou lugar de
produção de saberes, de experiências vividas e interpretadas por crianças que são
atrizes sociais produtoras de cultura.
Dessa forma, optamos pelo método que melhor corresponde à perspectiva e
ao objetivo desta pesquisa: a Etnometodologia, uma vez que se trata de um estudo
que confere ênfase ao objeto como produto da cultura, e é a perspectiva que
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possibilita, a partir da descrição, da observação, analisar e possibilitar a explicação
qualitativa do social.
Para Watson (2015), a Etnometodologia tem como ponto de partida o ponto
de vista das pessoas comuns para dar sentido aos contextos específicos de seu
mundo, trazendo à tona princípios, a partir dos quais cada um de nós faz “o mundo”
ter sentido.
Procurando aprofundar a compreensão acerca da Etnometodologia, Melo
(2008, p. 4) apresenta “etnométodos” – procedimentos próprios para a resolução de
situações cotidianas, tais como: contar, descrever, medir e explicar o mundo, de
modo que o raciocínio prático basea-se em traços culturais, as normas, o sistema
de crenças, os costumes, as tradições, os hábitos e os padrões culturais dos grupos,
dos quais participam os sujeitos estudados. Nesse sentido, a Etnometodologia
ancora-se em procedimentos que desvelem o cotidiano dos sujeitos, considerando
seus saberes, conhecimentos, concepções, bem como seus valores e sua cultura.
Ainda

sobre

a

Etnometodologia,

especificamente

em

torno

da

operacionalização do método, Minayo (2010, p.23) destaca que:
Desenhos operacionais de cunho etnometodológico preconizam a
observação direta e a investigação detalhada dos fatos, no lugar em que
eles ocorrem, com a finalidade de produzir uma descrição minuciosa e
densa das pessoas, de suas relações e de sua cultura.

Desse modo, uma postura etnometodológica implica estar “mais perto das
realidades” e da “vida social” dos sujeitos, como bem explicita Gil (2008, p. 23):

Os etnometodólogos têm a pretensão de estar mais perto das realidades
correntes da vida social que os outros cientistas sociais. Eles admitem que
é necessária uma volta à experiência, o que exige uma modificação dos
métodos e técnicas de coletas de dados, bem como de reconstrução
teórica, rejeitando as hipóteses tradicionais sobre a realidade social.

Com isso, a Etnometodologia ressalta a importância do conhecimento de
culturas diferenciadas, porquanto possibilita que se sistematize de forma organizada
nossa existência enquanto agentes de uma dada cultura. Nessa perspectiva, a
Etnometodologia estuda a realidade social sob a ótica dos sujeitos sociais em suas
atividades cotidianas. Considero, assim, os saberes do brincar das crianças da Vila
de Mangueiras decorrentes de práticas sociais nas quais as crianças são sujeitos
sociais que constroem e reconstroem suas vivências cotidianas. Destarte, elenco
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alguns elementos etnográficos para conduzir o estudo e alcançar os objetivos
desejados, apoiando-me no método da Antropologia para o estudo com crianças.
Como destaca Cohn (2005, p.09):

Atualmente, diversos estudiosos das crianças têm utilizado o método da
antropologia, especialmente aquele conhecido como etnografia, entendendo
ser o melhor meio de entendê-las em seus próprios termos porque permite
uma observação direta, delas e de seus afazeres, e uma compreensão de
seu ponto de vista sobre o mundo em que se inserem.

Neste estudo, as crianças são atrizes sociais que ressignificam suas vivências
a partir de sua percepção de mundo, produzem cultura e compartilham saberes e
aprendizados através de suas brincadeiras. Com isso, procuro não somente
“entendê-las em seus próprios termos”, mas também possibilitar que elas se
mostrem através de seus afazeres, saberes, compreensão e ponto de vista acerca
do seu cotidiano enquanto crianças quilombolas marajoaras.
Diante do método, tem-se uma pesquisa de campo, pois as informações
foram colhidas in loco, ou seja, diretamente da realidade em que elas aconteceram,
neste caso, na comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueiras –
Salvaterra – Marajó. Segundo Severino (2007, p. 123):

Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente
próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que o
fenômeno ocorre, sendo, assim, diretamente observado, sem intervenção e
manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos mais
descritivos até estudos mais analíticos.

A pesquisa de campo propicia que o pesquisador adentre no lócus e busque
as informações no contexto em que elas existem. Desse modo, procuro neste
estudo, a realidade das crianças da comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueiras – Marajó – Pará.
Assim, seguimos a travessia metodológica, com os princípios da abordagem
qualitativa. De acordo com Flick (2009, p. 20), “pesquisa qualitativa é de particular
relevância ao estudo das relações sociais devido a pluralização das esferas da vida”.
Nesse contexto, as mudanças sociais e a diversidade de culturas, de formas de ver
o mundo, pluralizam as esferas da vida e “essa pluralização exige uma nova
sensibilidade”.
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Ademais, Minayo (2009, p. 21) destaca que a abordagem qualitativa
“responde a questões muito particulares, isto é, trabalha com o universo dos
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”.
Assim, ela envolve a descrição de dados obtidos in loco, dando ênfase ao contato do
pesquisador com seu objeto e ressalta a perspectiva dos intérpretes da pesquisa.
Dessa forma, a pesquisa qualitativa evidencia um contato muito próximo entre
o objeto a ser estudado e o pesquisador, propiciando que se estabeleça uma relação
entre ambos. Brandão (2002, p. 186) ressalta que “o qualitativo é uma escolha
fundada em uma leitura teórica, é um estilo de relacionamentos, é uma abordagem
de fenômenos” que abrange pessoas, sociedade, história, cultura e a própria vida.
De acordo com Ghedin e Franco (2011, p. 62), na pesquisa qualitativa, “o
cotidiano passa a ser percebido como espaço significativo, cultural, em que os seres
humanos constroem sua existência e se fazem transformadores das circunstâncias”.
E assim, sigo em busca de analisar o cotidiano das crianças quilombolas
marajoaras, procurando entender e interpretar seus saberes e suas práticas
educativas.
Portanto, essa aproximação e relação estabelecida entre as manifestações
lúdicas e a cultura existente no contexto dessa comunidade quilombola denominada
Vila de Mangueira me propiciará não somente descrever, nem tão pouco entender,
mas perceber e/ou compreender de que forma os saberes do brincar das crianças
quilombolas marajoaras são construídos.

2.2 Técnicas utilizadas

As técnicas utilizadas na coleta de dados deste estudo se deram a partir da
necessidade investigativa. Porém, essas não são estruturas fechadas e inflexíveis,
posto que se trata de uma pesquisa com crianças e, como tal, exige métodos e
técnicas que sejam apropriados, e isso sugere um processo dinâmico, ativo e ágil.
Dessa forma, procuramos não limitar a pesquisa a uma única técnica de
coleta de dados. Destarte, a pesquisa considerou as diferentes possibilidades, e
assim escolhemos: 1) a observação participante; 2) roda de conversa; 3) diário de
campo; 4) registro fotográfico; 5) gravação de voz e 6) técnica do desenho. Esta
última somente como dinâmica de aproximação, não sendo considerada na análise.
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Essas técnicas possibilitaram compreender as interpretações das crianças acerca
das suas manifestações lúdicas.
É importante ressaltar que, no decorrer da pesquisa de campo, fez-se
necessário acrescentar a entrevista individual, com o intuito de esclarecer questões
relevantes que iam sendo tratadas nas rodas de conversa. Devido à quantidade de
crianças, muitas vozes se atravessavam com frequência, o que era motivador, pois
isto denotava que elas tinham muito a dizer e que queriam dizer. No entanto, esses
alvoroços comprometiam o áudio. Por essa razão, precisei oportunizar momentos
individuais para que pudesse esclarecer e/ou aprofundar aspectos importantes que
surgiam em suas falas.
Assim, a entrevista, segundo Severino (2007), é uma possibilidade de
interação, através da qual o pesquisador visa a apreender o pensar, o saber e o
fazer dos sujeitos. Trata-se de uma técnica que permite o diálogo e a interação.
Neste estudo, ela foi necessária devido ao número grande de crianças que se fez
presente na interação das rodas de conversa, dificultando a gravação do áudio e
comprometendo o entendimento de algumas falas.
Logo, com o intuito de esclarecer algumas falas, recorri à entrevista individual.
Para isso, elaborei um roteiro de entrevista que conduziu a conversa. Vale ressaltar
que as questões não são fechadas e podem ser modificadas de acordo com as
“teias” que os intérpretes constroem. Nesse sentido, Fares (2010, p.24) ressalta que:

[...] é natural que as entrevistas pautem-se em um roteiro básico, que pode
ser modificado diante dos narradores, pois são eles que constroem as teias
para o diálogo avançar. Assim, quem conduz o trabalho deve conhecer a
matéria e ser sensível ao tratamento da questão, para encontrar a questão
necessária; reconduzir alguns temas; escolher a palavra compreensível
naquele universo; conceber várias formas de expressar a pergunta; saber
calar e ter disponibilidade de ouvir, de ouvir muito; não deixar a ansiedade
saltar caminhos e chegar à pergunta final, sem ainda ter chegado ao fim da
entrevista; deixar espaços abertos para uma próxima entrevista, ou um
próximo pesquisador; para tantas outras aprendizagens e trocas.

Esse instrumento requer sensibilidade do pesquisador para conduzir e
reconduzir a entrevista para o tema que se quer tratar, assim como perceber a hora
de calar e/ou ouvir e possibilitar que este seja um momento agradável, num lugar
onde os intérpretes se sintam à vontade, para que assim haja troca e
compartilhamento de aprendizagem entre sujeito e pesquisador.
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Por sua vez, a observação participante foi fundamental para este estudo, visto
que esteve presente em todo o processo de pesquisa, com o intuito de investigar
ativamente

as

singularidades

e

especificidades

das

crianças

quilombolas

marajoaras. Isto corrobora o dizer de Marconi e Lakatos (2010), para quem a
observação participante é uma técnica que possibilita informações, utilizando os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Esta técnica não se
limita ao ver e ouvir, mas vai além, ao examinar os fatos e fenômenos a serem
estudados, ou seja, o pesquisador estabelece um contato mais próximo e direto com
o contexto do objeto de estudo.
Dessa forma, mantive-me observando atentamente durante todo o processo
de pesquisa, e isto me possibilitou perceber e entender a relação entre as falas das
crianças e os seus fazeres e saberes em seu cotidiano lúdico. Esses momentos
permitiram alguns desdobramentos, fazendo com que eu tivesse acesso às
manifestações lúdicas das crianças nos momentos em que elas ocorriam.
Como este estudo prioriza a voz das crianças sobre as suas manifestações
lúdicas, elas são os nossos intérpretes. Assim, as rodas de conversa foram
utilizadas como um dos instrumentos de coleta de dados, posto que configuram um
momento em que as crianças possam interagir de forma coletiva, e assim
expressem os saberes do brincar que se materializam na coletividade.
Nesse panorama, Afonso e Abade (2008) evidenciam a roda de conversa
como uma forma de se trabalhar incentivando a participação e a reflexão. Desse
modo, constitui-se numa metodologia participativa que pode ser utilizada em
diversos contextos. Assim, as rodas de conversa versaram sobre a temática do
brincar e das brincadeiras vivenciadas pelas crianças quilombolas marajoaras. Vale
mencionar que as rodas de conversa ocorreram em locais distintos: a primeira na
sede do Real e a segunda no caminho da maré.
A roda de conversa foi um instrumento valioso para este estudo, uma vez que
essa técnica permite que a criança fique à vontade para falar e interagir com seus
pares. Não utilizei perguntas fechadas, mas ideias e/ou temas, propiciando que o
pesquisador se insira na pesquisa pelo diálogo, pela troca, pela partilha de
experiências. Pretendo partilhar e desenvolver com as crianças reflexões acerca das
brincadeiras que elas inserem em seu cotidiano, o que se deu a partir de conversas.
Para assegurar os dados obtidos, providenciei a gravação das vozes das
crianças, o que foi um suporte relevante utilizado nas rodas de conversa, nas
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entrevistas e em alguns momentos espontâneos, com o objetivo de capturar os
diálogos e relatos das crianças e garantir fidelidade à voz dos intérpretes.
No decorrer de todo o processo de pesquisa, foi confeccionado um diário de
campo que auxiliou e enriqueceu este estudo no sentido de registrar as vivências
cotidianas da pesquisa, bem como os anseios, análises e explicações, além das
descrições, o que potencializou a compreensão acerca do objeto de estudo.
Segundo Barbier (2002, p. 28), o diário de campo “é uma ferramenta que possibilita
o acompanhamento e observação dos trabalhos realizados em campo da pesquisa”.
Nessa perspectiva, as anotações realizadas em campo são uma maneira de
registrar informações e esclarecimentos colhidos no decorrer da pesquisa.
Os registros fotográficos, por seu turno, são utilizados com o intuito de
capturar e registrar imagens das crianças durante o processo de pesquisa. As fotos
podem contar ou expressar histórias e momentos singulares a partir da sua
linguagem imagética. A inclusão da fotografia técnica para a coleta de dados
contribui significativamente para explicitar aspectos cotidianos das vivências das
crianças quilombolas da Vila de Mangueiras – Salvaterra – Marajó – Pará.
Vale ressaltar que as imagens não são somente ilustrativas, mas compõem
as análises. Seu intuito é demonstrar, no decorrer do estudo, as manifestações
lúdicas das crianças, bem como suas vivências cotidianas. No dizer de Martins
(2008, p. 22), “a fotografia não é apenas documento para ilustrar nem apenas para
confirmar. Não é nem mesmo e tão somente instrumento para pesquisar. Ela é
constitutiva de realidade contemporânea”.
Nessa senda, os registros fotográficos feitos das crianças em seu cotidiano de
brincadeiras foram tratados de acordo com Gobbi (2011), isto é, como um produto
material que evidencia as relações sociais estabelecidas entre as crianças.
A técnica do desenho foi utilizada como uma dinâmica de interação com as
crianças, intérpretes deste estudo. Nesse sentido, Sarmento (2011, p. 28) aponta
que “o desenho infantil insere-se entre as mais importantes formas de expressão
simbólica das crianças”. O autor continua:

O desenho infantil, não sendo apenas a representação de uma realidade
que lhe é exterior, transporta, no gesto que o inscreve, formas infantis de
apreensão do mundo - no duplo sentido que esta expressão permite de
“incorporação” pela criança da realidade externa e de “aprisionamento” do
mundo pelo acto de inscrição – articuladas com as diferentes fases etárias e
a diversidade cultural. Nesse sentido, o desenho infantil comunica, e fá-lo
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dado que as imagens são evocativas e referenciais de modo distinto e para
além do que a linguagem verbal pode fazer (SARMENTO, 2011, p. 29).

Nessa perspectiva, Gobbi (2005) elucida que o desenho infantil é um
documento que deve considerado, porquanto trata-se uma linguagem diferenciada.
No caso desta pesquisa, o desenho não se constituiu como elemento de análise,
mas permitiu uma aproximação com as crianças, bem como oportunizou adentrar no
universo simbólico delas.
Os dados coletados com o auxílio dessas técnicas foram interpretados sob a
ótica da análise de conteúdo, apoiando-se em autores como Minayo (1994), Bardin
(1997), Severino (2007). Oliveira e Motta Neto (2011). Considerando os aspectos
éticos da pesquisa com crianças, obedeceram-se rigorosamente aos critérios da
Resolução n. 196/96 da Organização Mundial da Saúde.

2.3 Os navegantes: crianças intérpretes da pesquisa

Os navegantes desta pesquisa são crianças quilombolas marajoaras sujeitos
sociais que possuem experiências culturais diferenciadas, as quais só podem ser
entendidas em seu contexto. Neste estudo, o contexto configura-se numa
comunidade quilombola marajoara, a comunidade Vila de Mangueira. Diante disso,
busquei conhecer a concepção e o ponto de vista das crianças dessa comunidade.
Conforme ressalta Cruz (2008, p. 13):

A ideia fundamental para as teorias sociológicas da “reprodução
interpretativa”, de que a criança não é apenas, mas também construtora de
cultura, estimula o desejo de conhecer a sua perspectiva, os seus pontos de
vista. Eles podem ser bastante heterogêneos, já que, além de expressarem
as peculiaridades da história de cada uma delas, também são marcados
pelas experiências concretamente vividas em determinado contexto,
momento histórico, profundamente influenciadas pelos lugares que as
crianças e sua família ocupam na sociedade, assim como pelo
pertencimento a determinado gênero, etnia e cultura.

Nessa perspectiva sociológica, a pesquisa com crianças busca conhecer a
perspectiva e o ponto de vista das crianças, visto que elas são também produtoras
de cultura, o que é desafiante e também estimulante e renovador por muitas razões.
Inicialmente, pelas poucas produções que possibilitam às crianças se mostrar e/ou
ter voz. Posteriormente, por elas estarem envolvidas num universo singular e
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particular a ser desvelado. Isso faz com que os estudos da criança se caracterizem
na proposição de uma abordagem inter e multidisciplinar da infância.
Diante disso, a cultura negra expressa nas comunidades remanescentes de
quilombo do Marajó, e mais precisamente aquela exteriorizada pelas crianças, tem
em si aspectos viscerais, como o imaginário, a ludicidade e a leveza que se constitui
em inúmeras representações simbólicas que elas são capazes de abstrair do seu
cotidiano e de sua vivência. Portanto, com este estudo, temos o comprometimento
de assegurar que a voz das crianças e os saberes do brincar produzidos por elas em
seu cotidiano sejam os elementos fundamentais da presente análise.
A escolha por essas crianças justifica-se pela disposição e modos próprios de
elas se expressarem no cotidiano quilombola. Elas têm tempo, espaço e motivação
para serem crianças. Inventam sua diversão a todo o momento, fazendo uso de
coisas simples, e muitas vezes buscam na natureza o seu brinquedo. Valem-se da
criatividade e imaginação para viver suas infâncias e assim expressam a liberdade e
leveza do brincar em meio aos quintais, terreiro, rio, barco e ao campo, que são
espaços comuns de todos: “a gente brinca aqui porque aqui é de todo mundo”
(informação verbal)6.
Nessa brincadeira constante e cotidiana, aprendem o ofício da pesca, do
vaqueiro do Marajó, e ao compartilhar espaços, brinquedos e brincadeiras,
aprendem e ensinam a respeitar as tradições, os costumes e seus velhos, como, por
exemplo, não se observa nenhuma brincadeira barulhenta no cair da noite nem ao
meio-dia ou seis horas da tarde no rio. Isto propicia que expressem também a
identidade cultural de sujeitos que residem em uma comunidade remanescente de
quilombos, onde o rio, a terra e a natureza estão intrinsecamente envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem.
O cotidiano dessas crianças é marcado pelo contato com a natureza
(campo/floresta, rio), com a liberdade e o tempo para brincar e estar entre amigos e
parentes. Nesse contexto, aprendem e convivem com os velhos da comunidade.
Desse cotidiano, busco compreender as manifestações lúdicas expressas nas
brincadeiras que envolvem e/ou desenvolvem as crianças residentes desta
comunidade.

6

Fala de uma das crianças se referindo ao local da brincadeira – quintal de uma casa.
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Vale destacar que os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos da
pesquisa se deram inicialmente pela faixa etária prevista no início do projeto;
posteriormente, pelo consentimento da criança, bem como a autorização dos
responsáveis e ainda ser nascido e residente da comunidade quilombola Vila de
Mangueiras – Salvaterra – Marajó – Pará.
No entanto, foram as crianças que determinaram e decidiram sua participação
na pesquisa. Elas permitiram e “fixaram as regras” a serem seguidas, ou seja, “na
investigação com as crianças, são as crianças que detêm o saber, dão a permissão
e fixam as regras – para os adultos. A investigação com crianças vira parte do
mundo às avessas” (GRAUE; WALSH, 1956, p. 76-77).
E assim, “às avessas”, foi com as crianças quilombolas da Vila de
Mangueiras. Mesmo com os esclarecimentos e a exposição da faixa etária a que
este estudo se propunha, as crianças, à revelia da nossa ordem, organizavam-se e,
nos momentos em que nos reuníamos, seja nas rodas de conversa na sede ou nos
passeios de ida ao igarapé, ou ainda no caminho da escola, elas reuniam,
chamavam as outras crianças, demarcando claramente a importância da
participação coletiva das crianças da comunidade, inclusive crianças bem pequenas,
como se pode observar na fotografia abaixo:
Figura 03 - Crianças reunidas para a primeira roda de conversa na sede do Real.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Em consonância com o caráter social desta pesquisa, adotamos a
amostragem por acessibilidade, a qual se caracteriza por um tipo de amostragem
não probabilística que, segundo Gil (2008), é uma amostragem menos rigorosa no
sentido do rigor estatístico, uma vez que permite ao pesquisador selecionar os
participantes de acordo com o acesso disponível e, a partir deles, demonstrar o
universo desejado.
Embora este estudo tenha contado com a participação expressiva das
crianças da Vila de Mangueira, nem todas se expressaram através da fala nas rodas
de conversa e entrevistas, mas elas estavam lá, participando de todos os momentos
da pesquisa, contribuindo com as demonstrações de suas brincadeiras, observando
e sendo observadas na coletividade das suas vivências. A rigor, o estudo contou
com 15 crianças nascidas e residentes na comunidade remanescente de quilombo
Vila de Mangueiras, sendo oito meninos e sete meninas, intérpretes selecionados
por acessibilidade, com a permissão das próprias crianças e de seus pais ou
responsáveis.
A escolha dessas crianças como intérpretes da pesquisa está intrinsecamente
ligada ao meu primeiro contato com a comunidade remanescente de quilombo Vila
de Mangueiras, quando observava da janela da casa dos professores aquelas
crianças brincando livremente. E assim, pude fazer um passeio pelas lembranças de
minha própria infância, quando, assim como elas, pude desfrutar o prazer do tempo
de brincar. Posteriormente, fui envolvida pela curiosidade investigativa de conhecer
e compreender os saberes do brincar das crianças envolvidas no contexto
quilombola, pois há poucos estudos que dão conta da criança nesse contexto.
Desse modo, as crianças foram consideradas intérpretes neste estudo, visto
que apresentaram suas próprias interpretações em relação às suas vivências na
comunidade de origem, ao seu cotidiano, às suas brincadeiras, e assim evidenciam
a liberdade e o descompromisso expressando-se através da “performance, a voz e o
gesto”, que diária e livremente se mostram tal qual são. Em consonância com o dizer
de Paul Zumthor, o intérprete “é o indivíduo de que se percebe, na performance, na
voz e no gesto, pelo ouvido e pela vista. Ele pode ser também compositor de tudo ou
parte daquilo que ele diz ou canta” (ZUMTHOR, 2010, p. 239).
Salienta-se que legitimar as crianças quilombolas enquanto sujeitos de
pesquisa é se contrapor à invisibilidade e ao silenciamento imputados a esses
sujeitos na história oficial. Ademais, é importante frisar que, mesmo nesse lugar
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invisível que lhes fora destinado, as crianças sempre se mantiveram firmes e
resistiram ao longo do tempo. Como bem mostra a história da infância brasileira,
apesar de todos os seus algozes, da visão adultocêntrica, que as vê como seres em
transição, da concepção de tê-las como um adulto em miniatura, as crianças
demarcam as suas particularidade e singularidades de ser criança.
Mediante a isto, faz-se necessário ressaltar a voz e a autonomia desses
atores sociais, sujeitos de direitos e produtores de cultura e saberes. Como
menciona Sarmento (2004, p. 10):

As crianças são também seres sociais e, como tais, distribuem-se pelos
diversos modos de estratificação social: a classe social, a etnia a que
pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde vivem. Os diferentes
espaços estruturais diferenciam profundamente as crianças.

Com os “espaços estruturais” diferenciados, as crianças quilombolas do
Marajó, que vivem suas infâncias envoltas pela cultura ancestral negra, são seres
sociais que se diferenciam, pois possuem particularidades e especificidades que se
relacionam com seu território de vivência. Nesse sentido, elas têm uma liberdade de
brincar, pois possuem tempo e espaço para isso, já que seu modo de vida permite
que as brincadeiras sejam uma constante em sua vida.
Dessa forma, compreendemos que trazer as vivências lúdicas através da voz
das crianças quilombolas marajoaras para a pesquisa equivale a contribuir para a
visibilidade da infância nesse contexto.

2.3.1 Perfil sócio-histórico dos navegantes

Para traçar um panorama explicativo do universo cultural da criança
quilombola marajoara, foi necessário construir um perfil sócio-histórico de cada
criança que participou como intérprete desta pesquisa para assim descrever e
sinalizar aspectos importantes da relação delas com o espaço em que vivem.
Então, com o intuito de ter um cuidado ético na pesquisa com crianças,
buscamos assegurar que suas identidades expressas pelos nomes próprios fossem
substituídas por nomes fictícios, para que não fossem revelados os verdadeiros
intérpretes desta pesquisa.
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Os nomes fictícios utilizados são significativos para as crianças. De uma
maneira geral, elas se autoidentificaram por seus apelidos7, uma vez que apelidar é
uma prática muito recorrente na comunidade. Vale destacar a linguagem específica
expressa em seus apelidos, termos com significados não comuns, mas de total
domínio das crianças.
Desse modo, apresentamos o quadro a seguir, com os nomes fictícios
escolhidos pelas crianças nos momentos de rodas de conversa e entrevistas.
Quadro 03 - Perfil sócio-histórico dos intérpretes.
Nome
Fictício
Tia Coconda
Noca
Biel

Idade

Sexo

Organização Familiar

Religião

F
F
M

Série em que
Estuda
4º ano
4º ano
4º ano

9 anos
9 anos
9 anos

Madrinha, irmãos e primos
Madrinha, irmãos e primos
Avó e primos

Católica
Católica
Não sei

Cai Cai

9 anos

F

4º ano

Mãe, pai e irmãs

Católica

Lily

9 anos

F

4º ano

Mãe, irmãos e irmãs

Não sei

Jaburá

10 anos

F

3º ano

Mãe, pai, irmãos e irmãs

Evangélica

Kelé

10 anos

M

3º ano

Mãe, pai, irmãos e irmãs

Não sei

Marichai

10 anos

M

3º ano

Mãe, padrasto e irmãos

Católico

Catú

10 anos

M

3º ano

Mãe e irmãs

Católico

Sarubé

10 anos

M

3º ano

Mãe, pai, irmãos e irmãs

Católico

Pimenta

11 anos

F

5º ano

Mãe, padrasto e irmãos

Não sei

De

12 anos

M

7º ano

Avós

Católico

Lelé

12 anos

F

7º ano

Madrinha

Católica

Caqui

12 anos

F

7º ano

Mãe, pai, irmãos e irmãs

Católica

Malax

13 anos

M

7º ano

Mãe, pai, irmãos e irmãs

Evangélico

Fonte: Elaboração própria.

Apresentamos aqui detalhes significativos do perfil sócio-histórico de cada
criança que participou da pesquisa. Assim, temos como intérpretes 15 crianças,
sendo sete meninos e oito meninas, com idades entre nove e 13 anos, todas
estudantes da Escola Municipal de Mangueiras e residentes na comunidade
remanescente de quilombo Vila de Mangueiras. Ressalta-se que a maioria das
crianças nunca veio à capital – Belém. Elas somente saíram da comunidade para ir
até os municípios de Salvaterra e Souré, demostrando que o cotidiano e a infância
dessas crianças são essencialmente vividos na comunidade.
A intérprete Tia Coconda possui nove anos de idade, estuda no 4ª ano do
ensino fundamental, nasceu em Salvaterra e nunca foi à capital Belém. Reside na
7

Codinome dado às crianças da comunidade, geralmente por um familiar, para designar-lhes alguma
característica e/ou indicar afetuosidade.
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Vila de Mangueiras desde o nascimento. Atualmente, mora com sua irmã e com a
madrinha, que também é sua tia. Tia Coconda se diz católica, embora expresse um
conhecimento amplo sobre as ervas, chás, remédios, bem como rezas e rituais afrobrasileiros. Evidencia-se na sua fala a relação com a ancestralidade, pois foi a única
criança que mencionou o termo quilombola como identificador.
A menina Noca tem nove anos, estuda no 4º ano do ensino fundamental,
também nasceu em Salvaterra e nunca foi à capital Belém. Reside na Vila de
Mangueiras desde o nascimento. Atualmente, mora com sua irmã e com a madrinha,
que também é sua tia, devido ao fato de sua mãe ter ido para a capital em busca de
emprego.
O menino Biel tem nove anos e estuda o 4º ano do ensino fundamental.
Reside desde bebê com a avó, que é uma das benzedeiras da comunidade, e com
alguns primos. No que tange à religião, ele diz não saber a que religião pertence,
pois frequenta assiduamente cultos variados.
As intérpretes Cai Cai e Lily têm nove anos e ambas nasceram na
comunidade com parteira, segundo contam suas mães. Nunca saíram da
comunidade. As duas cursam o 4º ano do ensino fundamental. A primeira é católica
e a segunda não sabe definir sua religião.
A menina Jaburá e o menino Kelé têm 10 anos e cursam o 3º ano do ensino
fundamental. Ambos nasceram e residem na comunidade com o pai, mãe, irmãos e
irmãs. Algumas vezes, vão a Salvaterra e a Belém para consultas médicas. A
menina se diz evangélica. Já o menino não sabe ao certo sua religião, pois diz que
vai em todas as igrejas da comunidade.
Os meninos Marichai e Catú têm 10 anos e cursam o 3º ano do ensino
fundamental. Ambos nasceram e residem com seus pais na comunidade e são
católicos. O primeiro morou durante um período com parentes na capital Belém e
está de volta à comunidade desde o ano passado, enquanto o segundo nunca veio
àa capital Belém. Sua única saída da comunidade é para Salvaterra.
O intérprete Sarubé tem 10 anos, cursa o 3º ano do ensino fundamental, é
católico e reside na comunidade com seu pai, mãe, irmãs e irmãos. A intérprete
Pimenta tem 11 anos, cursa o 5º ano do ensino fundamental, nasceu em Belém e,
em decorrência de problemas familiares, mudou-se para a comunidade quando tinha
nove anos. Atualmente, reside em Vila de Mangueiras com a mãe, o padrasto e os
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irmãos. Com relação à sua religião, explica que já foi católica e evangélica, mas
atualmente não frequenta nenhuma religião.
Dê tem 12 anos, cursa o 7º ano do ensino fundamental, nasceu em Belém e
morou até os 10 anos na capital com a mãe. Há dois anos, foi morar com os avós na
comunidade. O menino se diz católico, mas demonstra ser grande conhecedor de
rituais afro-brasileiros, pois seu convívio nesses rituais é uma constante devido ao
fato de sua mãe ser do santo, como ele a descreve.
As meninas Lelé e Caqui têm 12 anos, são católicas e cursam o 7º ano do
ensino fundamental na Escola de Mangueiras. Ambas nasceram e residem na
comunidade, a primeira com a madrinha e a segunda com a mãe, pai e irmãos. Elas
nunca saíram da comunidade.
O menino Malax tem 13 anos, cursa o 7º ano de ensino fundamental, nasceu
e reside na comunidade com sua família composta por mãe, pai, irmãs e irmãos.
Todos são evangélicos convertidos, como ele bem explicita.
Estas são algumas informações e elementos importantes que revelam
brevemente o perfil sócio-histórico dos intérpretes deste estudo, o que já demonstra
alguns fatores relevantes e significativos no sentido de compreender a relação das
crianças com a sua vivência cotidiana na comunidade remanescente de quilombo
Vila de Mangueiras – Salvaterra – Marajó – Pará.
2.4 Lócus da pesquisa: Salvaterra – Marajó – Pará
Surnizuno era um deus famoso por sua beleza, filho poderoso Tunguráguao deus que amava a natureza e que ordenara a Nuno, a lua, que
derramasse somente leite na boca de Paqueima, a madrugada, a fim de
ressaltar-lhe, ainda mais, a beleza. Um dia, Surnizuno despertou o amor de
Nohon, a virgem que guardava em si os tesouros e os segredos da terra, e
ela, cheia de amor, beijou-o, na boca. O beijo de Nohon não interessava
Surnizuno porque ele não a amava; a carícia enfureceu-o, a ousadia irritouo e assim, da tremenda cólera do deus, surgiu o fenômeno da pororoca.
Como castigo por sua audácia, Nohon foi transformada por Capu, a
divindade da justiça, numa ilha – a ilha do Marajó. Sobre o corpo de Nohon
metamorfoseado em ilha, Paqueima teve a ordem de realizar outros desejos
de Tunguragua: em vez de leite de Nuno, Paqueima deveria enfeitar as
terras do Marajó com madrugadas vermelhas (CASTRO, 2002, p. 215217).8

8

Narrativa que conta a origem mítica da ilha do Marajó, presente no artigo MARAJÓ: A deusa
encantada, cercada de águas por todos os lados, de autoria do Prof. Dr. José Guilherme de Oliveira
Castro. Este artigo integra o livro MARAJÓ: um arquipélago sob a ótica da cultura e da
biodiversidade, organizado por Maria do Socorro Simões. Belém: UFPA, 2002.
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Esta narrativa conta a origem mítica da ilha do Marajó e evidencia que a ilha é
a metamorfose do corpo da deusa Nohon, que foi castigada por beijar o deus
Surnizuno sem seu consentimento. Por isso, agora vive com seu corpo cercado por
águas por todos os lados. A deusa Nohon, tal qual a ilha do Marajó, guardam dentro
de si belezas, segredos e encantarias que até hoje surpreendem quem as visita.
Em consonância com a narrativa mítica, a Ilha do Marajó é considerada a
maior ilha costeira brasileira. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE (2011), é o maior arquipélago flúvio-marítimo do mundo. Nesse
território, há quase 104.606,9 quilômetros quadrados. Fica localizado ao norte do
estado do Pará, sendo banhado pelo Oceano Atlântico e pelos rios Amazonas e
Tocantins. Conta com 16 municípios, entre os quais Salvaterra é um dos que figura
como um polo comercial e turístico, com cerca de 20 mil habitantes, dentre os quais
62% residem na zona rural. Com base nesses dados, apresento o mapa abaixo,
com a área de abrangência da mesorregião do Marajó.
Figura 04 – Mesorregião geográfica do Marajó.

Fonte: GeoPará (2007).

Para chegar à Ilha do Marajó, atravessa-se a baía de Marajó, que é formada
pela Foz do Rio Pará. Para esta travessia, utiliza-se o transporte marítimo existente
em dois terminais hidroviários, um na região portuária de Belém e outro em
Icoaraci9. Em qualquer dos terminais, aporta-se no Porto de Camará10. A viagem
dura cerca de 2h30min. Posteriormente, segue-se em transporte terrestre pela PA

9

Distrito do município de Belém que fica a 20 quilômetros do centro da capital.
Um dos portos de chegada à Ilha do Marajó.

10
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154 por mais 25 km e assim adentra-se a cidade de Salvaterra. Esse trajeto é
ilustrado pelo mapa abaixo:
Figura 05 - Trajeto de Belém a Salvaterra.

Fonte: Google Maps.

A cidade de Salvaterra é “banhada por água ora salgada por grande influência
do oceano Atlântico, de junho a novembro durante o verão, ora doce, de dezembro a
maio durante o inverno” (PEIXOTO, 2014, p. 15).
Adentrar nesse município cercado por águas e formado por diversos
indivíduos que imprimem sua ancestralidade nessa região foi também experienciar
vivências

cotidianas moventes e

ainda

compreender as subjetividades e

territorialidades que envolvem as relações de mundo desses homens e mulheres
que “fecundam a vida de sentidos". Como destaca Peixoto (2014, p. 17):

Salvaterra é [...] mais do que margem, é encruzilhada de mundos: os das
águas – doce e salgada – com o mundo terrestre, e ainda esse mundo
simbólico que dá sentido a todas as coisas que configuram as suas
paisagens. As relações entre estes mundos, a alquimia, estabelecem limites
moventes, biodiversos, onde os homens e as mulheres desses territórios
exercem papel de comunicadores: travessias, pontes, entrecruzam
elementos e fecundam a vida de sentidos. Desta troca emergem
subjetividades, estabelecem-se territorialidades, e a atmosfera que a
engloba. Adentrá-la requer atenção aos rastros deixados pelas águas no
cotidiano dos que a experienciam.
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Observando esses “rastros deixados pelas águas”, percebe-se um contexto
diverso permeado por subjetividades e territorialidades distintas, fazendo com que
Salvaterra se estabeleça como um território onde o “mundo simbólico dá sentido a
todas as coisas que configuram as suas paisagens”. Desse modo, a cidade traz em
suas paisagens e em seu imaginário as influências dos frades jesuítas, dos
indígenas e do negro, coexistindo e imprimindo nessa região suas representações
simbólicas, sociais e culturais.
De acordo com dados do IBGE (2011), o município de Salvaterra foi
colonizado por frades jesuítas por volta do século de XVIII, que se instalaram na Vila
de Monsarás, quando esta era a então sede do município, tendo sido considerada
porta de entrada dos colonizadores na ilha. Posteriormente, Salvaterra passou a
sediar o município e atualmente se destaca por ser um dos menores municípios em
expansão territorial.
Contudo, a presença do negro e de sua influência se fez marcante, tornando
Salvaterra única, pois esta é a cidade de maior concentração de comunidades
remanescentes de quilombos da Ilha do Marajó. Conforme os estudos de Acevedo
(2006, p. 4):

Salvaterra é um dos municípios de menor tamanho da ilha de Marajó. As
pesquisas indicam a importância dos povoados negros nesse município.
Esse número pode estar em pelo menos 18. O processo de territorialização
e organização social de Deus Ajude, Caldeirão, Mangueira, Barro Alto,
Campina/Vila União, Salvá, Paixão, Pau Furado, Providência, Bacabal, Boa
Vista e Siricari data dos anos 1850 em diante. Entre esses povoados,
estabelecem-se laços de parentesco, o reconhecimento de uma história
comum e de sua condição de herdeiros da terra. Em 2002, nesses
povoados, viviam mais de 2.600 pessoas, o que representava 38% da
população rural de Salvaterra.

Em outras palavras, a presença negra no município de Salvaterra é
significativa e relevante. Segundo o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia
(BELÉM, 2006), só em Salvaterra há pelo menos 18 comunidades remanescentes
de quilombos que datam de 1850, período que antecede a abolição da escravidão.
Isto demonstra a resistência dessas comunidades, que estabelecem laços de
parentesco entre si, o que se faz presente ainda hoje, perpetuando “o
reconhecimento de uma história comum, entre as comunidades; a sua condição de
herdeiros da terra” (MALUNGU, 2006, p. 4).
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Nessa perspectiva, apresentamos o mapa abaixo, que situa a localização do
território quilombola do município de Salvaterra, indicando a organização e
proximidade existente entre as comunidades remanescentes de quilombo.
Figura 06 - Território quilombola do município de Salvaterra.

Fonte: Malungu (2006, p. 7).

2.4.1 Delimitação do lócus: comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueira
Navegando por esses saberes que se constroem na práxis cotidiana das
crianças, escolho como lócus para a minha pesquisa a comunidade remanescente
de quilombo Vila de Mangueira, localizada na zona rural do município de Salvaterra Marajó - Pará. Trata-se de uma comunidade quilombola que já possui seu território
certificado junto ao órgão responsável (Fundação Cultural Palmares). Segundo este
órgão, a abertura do processo de certificação da comunidade ocorreu em 2011.
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Contudo, a comunidade ainda aguarda o processo de titulação da terra pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, na vigência do Decreto n.
4.887/2003.
Geograficamente, a Vila de Mangueira se subdivide em pequenas
comunidades contidas num só “território étnico”, que são formados por lotes de
terras que agregam famílias, que inclusive se utilizam de nomes diferenciados, tais
como: Mangueira, São João, Salvar, Nascimento, Divindade, Mucajá e Vila Pereira,
como se fossem pequenos bairros. Conforme Anjos (2010), território étnico seria o
espaço construído, materializado a partir das referências de identidade e
pertencimento territorial. Geralmente, sua população tem um traço comum.
Desse modo, esse “território étnico” evidencia a presença negra na Amazônia
Marajoara, que resiste ao tempo e se destaca pela importância em ser a primeira e a
maior comunidade quilombola do município. A comunidade possui 442 habitantes e
representa 17% da população de Salvaterra, segundo a Cartografia Social da
Amazônia (BELÉM, 2006).
A formação histórica dessa comunidade, conforme relatos orais, deu-se com
a chegada dos negros escravizados que vinham fugidos das fazendas de Souré e
nesse

território

encontraram

abrigo,

povoando

e

formando

famílias

que,

posteriormente, foram se espalhando pela região, dando origem a outras
comunidades remanescente de quilombos.
Segundo as informações colhidas em estudos relacionados a quilombos
marajoaras na região de Salvaterra, e também com pessoas pertencentes a
comunidades do entorno de Mangueira, o mito de origem das comunidades
remanescente de quilombo de Salvaterra está sempre ligado a alguém que veio da
Vila de Mangueira se instalando em outra terra e formando outro quilombo. Assim,
esta figura atua como o elo entre todos os outros quilombos, sendo denominada de
“quilombo-mãe” 11, isto é, aquele que gerou todos os outros.
Diante desse contexto, a comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueira foi o primeiro quilombo do município de Salvaterra, o que é ressaltado
pela oralidade e pela memória. Dessa forma, essa comunidade se estabelece
enquanto mito de origem preservado na memória dos quilombolas, o que vem ao

11

Utilizo o termo quilombo-mãe para designar aquele que, segundo as memórias que me foram
narradas por moradores de outras comunidades, foi o primeiro quilombo a ser formado em Salvaterra,
sendo o refúgio inicial dos negros que fugiam da escravidão imposta nas fazendas de Souré.
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encontro do dizer de Le Goff (1992) quando destaca que a memória é a propriedade
onde se conserva certas informações. Percebe-se que é a partir desta propriedade
que as informações sobre a origem ou a história do lugar são transmitidas de
geração em geração.
A escolha por esse lócus se deu inicialmente por conta do meu percurso
como docente nas comunidades quilombolas do Marajó. Escutei várias histórias de
origem das comunidades sendo sempre iniciadas em Mangueira, o que me causou
curiosidade e impulso em conhecer a vivência dessa comunidade. A posteriori,
busquei pesquisas que a tivessem como lócus. Encontrei somente estudos no
âmbito da saúde e da pesca. Isto me instigou ainda mais, pois meu estudo se centra
na educação e poderia figurar como o primeiro com esse caráter investigativo. Com
esses elementos em mente, propus-me a mergulhar nesse rio da pesquisa.
Outrossim, a comunidade está localizada à margem do rio Mangueiras, situase cerca de 1h30min. do centro de Salvaterra. Vale ressaltar que o acesso é
dificultado pela necessidade de transporte terrestre e fluvial. A estrada que dá
acesso à comunidade é de chão batido, apresentando muitos buracos, o que
complica e dificulta o caminho. No fim da estrada, há uma pequena travessia, que
pode ser feita em pequeno barco, chamado de rabeta, ou em numa pequena balsa
que foi recentemente cedida pela prefeitura de Salvaterra à comunidade. A fotografia
abaixo mostra a balsa, bem como a travessia que dá acesso à comunidade
remanescente de quilombo Vila de Mangueira.
Figura 07 - Travessia do Rio Mangueiras, acesso à comunidade.

Fonte: Arquivo pessoal.
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A travessia do rio chamado Mangueira leva em torno de 15 minutos até o
início da comunidade. Porém, pode levar um pouco menos ao quintal de alguns
moradores da comunidade, haja vista que ela é circundada pelo rio.
A comunidade apresenta uma grande extensão territorial, cujas casas se
organizam de forma circular. Ao centro, possui uma grande área, evidenciando a
circularidade que remete ao princípio fundamental da vida, o ciclo, característica
muito presente nos quilombos do Marajó, como demonstra a foto abaixo:
Figura 08 – Organização circular das casas na Vila de Mangueira.

Fonte: Arquivo pessoal.

Logo na entrada da comunidade, vê-se a primeira concentração de casas,
onde se encontra uma igreja católica, a única escola da comunidade, a caixa d’água,
a sede (o barracão), o único posto de saúde da comunidade e uma pequena venda.
Nos arredores, casas de alvenaria, com uma grande área ao centro. As casas não
possuem demarcação nem cercas dividindo o terreno de uma casa para a outra,
como se todas tivessem um grande quintal em comum. Mais adiante, há casas mais
humildes, de madeira e de barro, e algumas ainda sendo construídas por programas
da prefeitura. Há outra igreja católica pequena e bem humilde, uma pequena venda
e um bar onde a atração principal é o bilhar.
Durante a permanência na comunidade, pude observar que a principal
atividade econômica é a pesca. A agricultura tornou-se inexistente, pois a
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comunidade se encontra encurralada pelo agronegócio. Donos de grandes fazendas
do entorno que criam o gado solto, destruindo qualquer possibilidade de cultivo.
Concomitantemente, alguns moradores exercem atividade remunerada nas
fazendas que circundam a comunidade (vaqueiro e atividades domésticas). Há ainda
um grupo pequeno de moradores que exerce atividade ligada à prefeitura de
Salvaterra - os que trabalham na única escola da comunidade e no posto de saúde.
Atualmente, a Associação de Moradores da Vila de Mangueira vem tentando
desenvolver uma economia solidária com a criação de uma granja comunitária.
No que tange à religião, a comunidade se diz predominantemente católica,
embora haja uma igreja evangélica pouco frequentada e se saiba claramente da
existência de cultos afro-religiosos. É válido mencionar que existe a devoção à
Santíssima Trindade, comemorada no mês de outubro. Na ocasião, a comunidade
realiza círio, com procissão e novenas nas casas dos moradores, havendo também
brincadeiras, festas, bingos e torneios de futebol, período muito comemorado pela
comunidade, que é muito visitada por seus egressos nesse período. Paralelamente,
tem-se as festividades realizadas pelos terreiros existentes na comunidade, das
quais as crianças também participam ativamente.
Figura 09 - Arcos construídos no centro da comunidade para a passagem do Círio da
Santíssima Trindade.

Fonte: Arquivo pessoal.

70

O cotidiano dos moradores da comunidade remanescente de quilombos Vila
de Mangueira possui um tempo próprio de uma vila de pescadores, que segue o
curso do trabalho com a pesca ou nas fazendas próximas, das atividades sagradas,
das festas da comunidade e da escola, do jogo de futebol organizado pelos times da
comunidade, do jogo do bicho, do jogo de cartas (baralho), das brincadeiras
cotidianas das crianças. Ressalta-se a essência lúdica existente no cotidiano do
povo negro marajoara, a qual pode ser percebida (sobretudo nas comunidades
remanescentes de quilombo) ainda na contemporaneidade.

2.5 Coleta de dados

Diante do caminho a percorrer em busca dos dados para esta pesquisa,
resolvi me reaproximar do lócus deste estudo, fazendo uma visita inicial à
comunidade, retomando os laços estabelecidos na época da docência. Fui acolhida
por Seu Teta e Dona Miné – casal de pescadores antigos e muito respeitados na
comunidade – que providenciaram minha permanência no local e me apresentaram
à Associação de Remanescente de Quilombo de Mangueiras. Com esse primeiro
contato, pude conhecer a atual presidente da associação e rever o espaço da
comunidade, bem como a quantidade média de crianças residentes na vila.
Essa visita inicial foi importante, pois pude dialogar com a presidente da
associação, que me informou que as únicas pesquisas acadêmicas feitas na
comunidade enfocaram questões da saúde. Fui informada pela presidente que
poderia utilizar o espaço da sede do Real12 para as rodas de conversa com as
crianças e que ela solicitaria que a escola avisasse às crianças da minha presença
na comunidade. Combinamos, então, dia e horário para o encontro com as crianças.
Ressalto minha preocupação e ansiedade sobre o que esperar desse
encontro. Como seria? Será que daria tempo? Será que conseguiria coletar dados?
Havia a possibilidade de as crianças não irem ao encontro marcado, e ainda que eu
não soubesse atraí-las para a participação neste estudo. Contrariando as minhas
expectativas, logo na chegada à casa de Seu Teta e D. Miné, já iniciei meu contato
com as crianças. Elas já me aguardavam, curiosas, olhares atentos e ansiosos.
Começou aí o diálogo com algumas crianças.

12

Local onde a comunidade se reúne para festividades e reuniões da associação.
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2.5.1 Primeiro encontro com as crianças: as rodas de conversa

O primeiro momento com os intérpretes da pesquisa se deu através da roda
de conversa, que, para Moura e Lima (2014), propicia a reflexão baseada na
experiência. Além de ser uma forma de produzir dados de pesquisa num período
relativamente curto, propicia que o pesquisador se insira na pesquisa pelo diálogo,
pela troca, pela partilha de experiências. Dessa forma, pretendo partilhar e
desenvolver com as crianças reflexões acerca das brincadeiras que elas inserem em
seu cotidiano, o que ocorreu a partir do diálogo e das próprias brincadeiras, além da
produção de desenhos.
Esse momento da pesquisa foi bastante favorável para a produção de dados,
pois as crianças estavam motivadas e curiosas sobre o assunto que eu desejava
tratar com elas, haja vista que o encontro havia sido marcado na sede do Real, local
bastante conhecido por elas. Assim, as crianças me conduziram da casa do Seu
Teta até o local da sede. No caminho, perguntaram meu nome, se eu era professora
e várias outras perguntas. Assim iniciamos nosso encontro.
O início da conversa com as crianças se deu com a explicação sobre a
pesquisa e a minha presença na comunidade, bem como o esclarecimento das
questões envolvidas no estudo. Posteriormente, questionei a respeito da vontade
delas

de

serem

participantes

da

pesquisa,

apresentei-lhes

o

Termo

de

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), pontuei que seus nomes verdadeiros não
seriam revelados neste trabalho e, por isso, gostaria que elas escolhessem nomes
que lhes agradassem para serem apresentados na pesquisa. Imediatamente, os
apelidos foram sendo revelados. Indaguei o porquê e o significado dos apelidos, e
algumas crianças deram explicações. E assim, fomos interagindo. As fotos a seguir
demonstram os momentos da roda de conversa, nas quais elas expuseram seus
apelidos e a significação deles.

72

Figura 10 - Crianças participando da roda de conversa.

Fonte: Arquivo pessoal.

Em seguida, foi solicitado que as crianças realizassem desenhos que
representassem a comunidade Vila de Mangueira. Com o material para o desenho
disponível (papel, canetinhas, lápis de cor), todas participaram. Em seguida, foi feita
a socialização. No entanto, nem todas as crianças quiseram socializar seu desenho.
Vale destacar que a dinâmica do desenho, nesta pesquisa, constitui-se somente
como uma dinâmica de interação com as crianças.
Na medida em que os intérpretes faziam suas exposições e escolhas pelos
desenhos na roda de conversa, indaguei sobre a temática proposta por este estudo:
os saberes que envolvem o brincar. Percebi, nessa ocasião, que as meninas eram
mais extrovertidas: respondiam, corrigiam as falas, encorajavam os outros a falar,
intrometiam-se nas falas, interrompiam. Os meninos, por sua vez, estavam bastante
retraídos. Essa técnica exigiu grande esforço em considerar as falas distintas, o
barulho, as interrupções, os silêncios. Foi preciso estar muito atenta.
O diálogo foi guiado por um roteiro. A partir das respostas das crianças,
surgiram outras perguntas. É importante ressaltar que elas também me
questionavam, direcionando a mim as perguntas que eu lhes fazia. Nesse sentido,
destaco alguns relatos acerca da questão: O que é brincar?

É se divertir, uma coisa que o cara faz pra se distrair. Tu não brinca? (Biel,
09 anos).
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Brincar todo mundo sabe que é, tu num sabe? É jogar bola, correr, pirapega, macaca, peteca, polícia e ladrão (Cai Cai, 09 anos).
Tem que brincar pra rir, pra ter diversão na vida, senão tudo fica chato,
triste. Eu brinco pra caramba, tu não? (Jaburá, 10 anos).
Quando a brincadeira não tá boa, a gente inventa outra. Tu não sabe
inventar brincadeira? A gente tem que ser alegre feliz que nem a brincadeira
(Lelé, 12 anos).

Essa técnica, embora tenha comprometido os áudios por conta do grande
número de crianças presentes, possibilitou dados significativos para este estudo.
Enfatizo aqui as principais perguntas do roteiro da conversa com as crianças, quais
sejam: O que é brincar? Você gosta de brincar? Por quê? O que é uma brincadeira?
Quais são as brincadeiras que você gosta? Quem lhe ensinou essas brincadeiras?
Com quem você brinca? Onde você brinca? Quais os espaços que você brinca?
Você tem brinquedos? Quais? Você já ensinou alguma brincadeira para alguém?
Quem? Qual?
Com tantas indagações, a conversa se estendeu. Nas rodas de conversa,
contamos com cerca de 30 a 35 crianças presentes, o que deixou o áudio um pouco
comprometido por conta do barulho, das interrupções nas falas. Desta feita, precisei
oportunizar momentos de indagações individuais para que a produção de dados
desta pesquisa pudesse ser mais clara. Assim, foram ouvidas 15 crianças, sendo
oito meninos e sete meninas. Finalizamos a roda de conversa com um lanche, que
foi uma surpresa para elas. Porém, eu havia organizado os preparativos
previamente. Na foto a seguir, o momento do lanche.
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Figura 11 - Crianças no momento do lanche.

Fonte: Arquivo pessoal.

Após o lanche, permanecemos por algum tempo na sede do Real, onde pude
vivenciar in loco meu objeto de estudo. As crianças brincaram e me apresentaram o
fazer prático de algumas brincadeiras, tais como “polícia e ladrão”, “macaca”, “pirapega” e “bandeirinha”. Elas sempre me convidavam para brincar. E assim, pude me
integrar e participar de seus brincares no momento em que eles ocorriam, o que foi
muito oportuno para observar como as manifestações lúdicas se constituíam e se
organizavam.

2.5.2 Segundo encontro com as crianças: o banho na maré

O segundo encontro com as crianças havia sido marcado novamente na sede
do Real. No entanto, elas decidiram que eu deveria conhecer um local muito
significativo para o brincar delas. Portanto, nosso encontro foi na maré13. Esse
momento foi muito produtivo para a coleta de dados, pois elas estavam bem à
vontade e espontâneas.
Nesse momento, foi possível dialogar sobre seus brincares. Ao longo do
caminho da maré, elas me apresentaram várias de suas brincadeiras, partilhando
várias histórias que aos poucos revelavam a cultura local. Além de compartilhar seus
conhecimentos sobre a floresta, mostraram-me as plantas que serviam para fazer
13

Um pequeno rio.
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remédios, as que serviam para comer, as que utilizavam em suas brincadeiras. As
fotos a seguir explicitam o momento de um saber recorrente no cotidiano das
crianças quilombolas: o que se pode ou não comer da floresta.
Figura 12 - Criança apanhando gajuru14.

Fonte: Arquivo Pessoal.
Figura 13 – Gajuru.

Fonte: Arquivo Pessoal.

Nesse caminhar até a maré com as crianças, percebi que elas brincavam com
tudo, o tempo todo. O brinquedo é a própria natureza: os galhos de árvore, o campo

14

Fruta de cor escura com sabor adocicado.
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e a maré. A brincadeira estava ligada à coletividade. Ninguém brinca sozinho. Estão
sempre juntos. Nesse contexto, observei o cuidado que as crianças maiores tinham
com as menores e como esse contato propiciava que uma aprenda e ensine à outra.
Nesse panorama, as “vozes das crianças” sobre o seu brincar perpassam seu
olhar cultural, isto é, elas compreendem o lugar dos seus brincares como elemento
significativo de suas vivências lúdicas. Apresento alguns relatos:

Agora vai ser bom o banho, a maré tá cheia. A maré enche quando tem lua,
aí a gente já sabe que pode vir (Tia Coconda,09 anos).
Quando seca é porque a maré tá morta, aí não dá pra nadar direito, porque
tá vazando (Noca, 09 anos).
O Teta disse que meio-dia não é pra nós vim, nós não vem. Nessa hora, a
maré não tá pra banho nem pra barulho (Catú, 10 anos).
Nós gosta de brincar na maré, mas quando vaza não é bom (Malax, 13
anos).

Relacionando esses relatos com o dizer de Charlot (2000) sobre o saber,
percebo que os saberes lúdicos estão intrinsecamente ligados às vivências das
crianças e se estabelecem na convivência com o outro e com o meio. Ao brincarem
na

maré,

as

crianças

constroem

saberes.

Aprofundarei

essa

questão

posteriormente, pois neste momento quero elucidar meu encontro com as crianças
na maré. As fotos a seguir mostram os momentos na maré, onde elas puderam
contar suas histórias e apresentar várias de suas brincadeiras.
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Figura 14 – Crianças brincando na maré.

Fonte: Arquivo pessoal.

Saliento que o encontro na maré rendeu alguns bons banhos, muitas
observações e algumas entrevistas individuais. Dessas experiências, evidencio o
cuidado das crianças maiores com as menores e o compartilhamento dos saberes
entre elas, além da relação das crianças com as pessoas mais velhas da
comunidade. Todas foram enfáticas em dizer que aprenderam a nadar e a conhecer
a maré com Seu Teta15.
Sempre após as idas à maré, o encontro se estendia nas casas de algumas
crianças, onde elas foram me apresentaram aos seus pais e responsáveis. Pude sua
coletar assinatura no TCLE, bem como conversar um pouco com eles. Embora não
fosse meu foco de estudo, isto se fez necessário, no sentido de explicar a pesquisa.
O mais interessante disso foi que as crianças me auxiliaram nesta explicação sobre
a pesquisa. Elas me interrompiam e davam as explicações aos seus responsáveis.

2.5.3 As entrevistas

Com o intuito de interagir mais com as crianças e ouvi-las mais claramente,
recorri a entrevistas, que, para Severino (2007), são uma possibilidade de interação
na qual se apreende o que os sujeitos pensam, sabem, representam, fazem e
argumentam. Dessa forma, as entrevistas foram utilizadas neste estudo com a
finalidade de ir em busca dos saberes do brincar das crianças quilombolas

15

Um dos pescadores mais antigos da comunidade.
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marajoaras. As perguntas norteadoras seguiram o mesmo roteiro utilizado nas rodas
de conversa. Entretanto, é importante ressaltar que, conforme a fala dos intérpretes,
surgiram outras questões mais específicas, que culminaram em dados relevantes,
como, por exemplo, a existência do Boi Brinquedinho16 na comunidade Vila de
Mangueira.
No decorrer da pesquisa, para conseguir momentos reservados com as
crianças que se tornaram sujeitos deste estudo, foi preciso estar atenta e agir
estrategicamente para construir possibilidades de diálogos individualizados. Logo
percebi que as entrevistas não poderiam acontecer de maneira linear, uma após a
outra, pois, além da coletividade entre as crianças ser uma constante, a curiosidade
fazia com elas estivessem sempre nos arredores de onde eu estivesse.
Então, fui aproveitando minha permanência na comunidade e observando
momentos oportunos, como, por exemplo, a espera pela sua vez no time de futebol
ou no intervalo de alguma brincadeira, ou no caminho para a maré, para construir
diálogos particulares com os intérpretes. E assim, as entrevistas foram acontecendo,
como evidenciam as fotos abaixo:
Figura 15 – Entrevista com a criança.

Fonte: Arquivo pessoal.

Nesse momento de conversas individuais, pude interagir individualmente com
cada intérprete e fazer algumas perguntas para completar o seu perfil sóciohistórico. Fiz perguntas como a série que estuda, idade, religião. Percebi que, com
16

Boi-Bumbá dançado e encenado somente pelas crianças da Vila de Mangueira.
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algumas crianças, a fala acerca da temática do estudo se ampliou. Contudo, outras
se sentiram mais retraídas. Um fator importante desse momento foi que registrar
suas falas de forma individual possibilitou um melhor entendimento, contribuindo
para a análise dos dados.
Portanto, para a execução das técnicas de coleta de dados, procurei respeitar
o tempo e a disponibilidade das crianças, cuidando para não interferir na rotina local.
A aproximação com as crianças me possibilitou participar de alguns momentos
lúdicos, pois sempre me convidavam para participar das vivências delas, e assim fui
me inserindo no contexto do seu brincar, o que facilitou o estabelecimento de uma
relação natural. As crianças me chamavam pelo nome. De minha parte, fui
aprendendo os seus nomes e alguns apelidos.

2.6 Tratamento dos dados

Para o tratamento e análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo,
pois o objetivo era entender grande parte das especificidades das manifestações
lúdicas das crianças quilombolas da Amazônia Marajoara, o que, no dizer de Minayo
(1994, p. 74), é dito como a “descoberta do que está por trás dos conteúdos

manifestos”.
Com esse intuito, esta proposta de análise interpreta os dados coletados na
pesquisa

considerando

as

informações

constantes

a

partir

de

discursos

diversificados. Para Bardin (1997, p. 58), trata-se de “Um conjunto de instrumentos
metodológicos que se aperfeiçoam constantemente e que se aplicam a discursos
diversificados”.
Severino (2007, p. 122) ressalta que a análise de conteúdo “descreve, analisa
e interpreta” os discursos, procurando desvelar o seu significado. Em consonância
com essa técnica, procuramos analisar a compreensão das crianças acerca das
suas brincadeiras, evidenciando os saberes e práticas educativas propiciados por
essa vivência lúdica cotidiana.
Oliveira e Mota-Neto (2011) apontam que a análise de conteúdo possui duas
categorias de análises: as analíticas e as temáticas. Dessa forma, categorizar uma
pesquisa significa organizar os aspectos diversificados dos dados em unidades, e
com os dados organizados em categorias, sua interpretação se torna mais bem
compreendida. As categorias são definidas nos seguintes termos:
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Categorias Analíticas são conceitos
na pesquisa, que possibilitam a
Categorias Temáticas são análises
fatores, os aspectos ou elementos
MOTA-NETTO, 2011, p. 27).

retirados do referencial teórico utilizado
análise e interpretação dos dados.
feitas por indicadores considerando os
considerados na pesquisa (OLIVEIRA;

Adotamos a perspectiva das categorias temáticas como forma de esclarecer
os conceitos fundamentais neste estudo para a organização das análises da
pesquisa, pois trabalhamos com fatores, aspectos e elementos que foram
recorrentes. Por essa razão, foram considerados na pesquisa.
Na organização do corpus de análise, optamos por apresentar cinco
categorias analíticas principais, que foram mais recorrentes nas falas das crianças e
são relevantes para a compreensão deste estudo. São elas:


A Criança Quilombola Marajoara e o Brincar: qual a relação da criança com o
brincar?



A Criança Quilombola Marajoara e as suas Brincadeiras: quais são as
brincadeiras presentes nesse contexto?



A Criança Quilombola Marajoara e a sua Cultura: qual a relação da criança
com a cultura do seu lugar?



A Criança Quilombola Marajoara e seus Saberes: o que se aprende no
cotidiano de suas manifestações lúdicas?



A Criança Quilombola Marajoara e suas Práticas Educativas: como a criança
quilombola aprende no decorrer de suas vivências lúdicas?
Como se trata de uma pesquisa com crianças, os aspectos éticos foram

mantidos, de acordo com a Resolução n.196/96 da Organização Mundial da Saúde –
OMS, resguardando os nomes dos sujeitos envolvidos, além da solicitação de
assinatura do TCLE pelas crianças e seus responsáveis. Diante disso, a pesquisa foi
encaminhada ao Comitê de Ética, tendo obtido a sua aprovação.

2.7 Ética na pesquisa com crianças

Vale ressaltar que esta pesquisa se preocupa com os cuidados éticos
necessários para os estudos com crianças. Dessa forma, inicialmente procurei
esclarecer as crianças sobre os objetivos e dimensões do estudo. Assim, permitimos
que elas acessassem todos os documentos pertinentes à pesquisa, tais como o

81

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o Projeto da Pesquisa e o Termo de
Autorização da Associação de Remanescente de Quilombo Mangueiras, como
explicita foto abaixo:
Figura 16 - Criança lendo o TCLE.

Fonte: Arquivo pessoal.

Em vista disso, procuramos nos assegurar e obedecer rigorosamente ao que
rege a Resolução n. 196/96, da Organização Mundial da Saúde (OMS), garantindo o
anonimato em relação aos nomes verdadeiros dos sujeitos envolvidos na pesquisa.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi devidamente explicado e
posteriormente assinado pelas crianças e seus responsáveis, esclarecendo os
procedimentos no que tange aos sujeitos menores de idade, os quais fazem parte
deste estudo, conforme mostram as fotos a seguir.
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Figura 17 - Crianças assinando o TCLE.

Fonte: Arquivo pessoal.

Corsaro (2011, p. 70) destaca que, “atualmente, é necessário um
consentimento ativo, segundo o qual cada criança deve ter um formulário de
consentimento assinado para participar da pesquisa”. Destarte, ao iniciar as rodas
de conversa, bem como as entrevistas, procuramos deixar claro para as crianças a
opção e a escolha delas em participar ou não da pesquisa.
Salienta-se que “[...] a decisão de participar é uma opção da criança que não
deve ser pressionada” (KRAMER; SANTOS, 2011, p. 32). Por consider as crianças
sujeitos ativos de suas escolhas, foi assegurada a escolha delas em participar ou
não do processo de pesquisa.
Portanto, “assumir responsabilidade na e com a pesquisa é assumir a
presença do outro, respeitando-o como pessoa e cidadão” (TEIXEIRA; OLIVEIRA,
2010, p. 13). O comportamento ético do pesquisador relaciona-se com o cuidado e
respeito pelo outro. Trata-se de perceber as crianças como pessoas e cidadãos que
precisam ser respeitados e resguardados no processo da pesquisa.
Mediante a tal conjuntura, a pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética,
para que pudéssemos ter respaldo para o andamento deste estudo. Os cuidados
éticos na pesquisa com crianças é uma das responsabilidades que o pesquisador
precisa ter, “cuidados no sentido de não expor as crianças a riscos e de protegê-las
em todas e sob quaisquer circunstâncias” (KRAMER; SANTOS, 2011, p. 32), ou
seja, evitar colocar a criança em qualquer situação de risco social ou exposição.
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3. O NAVEGAR POR ENTRE QUILOMBO, LUDICIDADE E INFÂNCIA

“Nós somos tudo quilombola aqui, nós somos sim!”
(Tia Coconda, 09 anos).

Figura 18 - Produção das crianças nas rodas de conversa.

Fonte: Kelé, 2017.
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Ao navegar por esse rio que é a pesquisa, vivencio o enlace dos quilombos
marajoara com a infância e a ludicidade a partir das vivências cotidianas das
crianças quilombolas. Assim, este capítulo se propõe a discutir esses territórios
étnicos na perspectiva dos saberes e práticas educativas decorrentes da cultura, tida
como “uma teia de significados” que se tece a partir do cotidiano dos sujeitos
envolvidos.
Ainda neste capítulo, trago reflexões acerca da infância sob a perspectiva da
“sociologia da infância”, pois compreendo a criança como sujeito ativo de suas
vivências e a ludicidade como viés que entrelaça os quilombos marajoaras e a
infância, haja vista que o lúdico expresso no brincar e nas brincadeiras das crianças
é inerente a esse contexto. Por essa razão, faz-se necessário um aporte teórico
acerca dessas categorias temáticas.

3.1 Quilombos marajoaras: territórios étnicos de saberes e práticas educativas

Compreender a diversidade socioespacial e cultural existente na Amazônia
não é uma tarefa fácil diante do conjunto de especificidades expressas nas culturas,
crenças e saberes que compõem o universo amazônico. Nesse contexto, os sujeitos
amazônicos estão envoltos por “culturas”, gestos, costumes e tradições, dentre eles,
os quilombolas.
O termo “culturas” marca a existência plural da cultura, em que cada um
expressa o modo de viver, pensar e fazer dos que vivem na Amazônia. Nesse
panorama, as culturas vão se construindo na práxis cotidiana e revelando saberes e
práticas educativas significativas para a vida de cada contexto cultural.
Logo, navegaremos pelos quilombos amazônicos, mais especificamente pelos
quilombos marajoaras, com o intuito de compreender a sua formação histórica, bem
como a cultura expressa nesses territórios étnicos que são permeados de saberes e
práticas educativas que se desvelam na cultura e no cotidiano dos sujeitos que o
compõem.
Para compreendermos a constituição das comunidades remanescentes de
quilombos na contemporaneidade, e enquanto territórios étnicos de saberes e
práticas educativas, é necessário mergulhar na história da formação dos quilombos
na Amazônia. Como ressalta Amaral (2014, p. 96):
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A formação do quilombo ou mocambo está diretamente ligada ao tráfico de
escravos africanos negros intercontinental via Atlântico; ao regime de
escravidão implantado nas Américas, de modo geral, no Brasil e na
Amazônia, em particular; a entrada de negros na Amazônia, distribuídos
conforme o eixo econômico, cacau (Baixo Amazonas), pecuária (Marajó),
cana-de-açúcar (Baixo Tocantins), arroz (Macapá).

Vale ressaltar que a conexão entre a Amazônia e a “rota negra” ocorreu ainda
no século XVII, quando “os primeiros escravos africanos haviam sido introduzidos na
Amazônia pelos ingleses que, pretendendo realizar um empreendimento agrário de
vulto, constante principalmente do plantio de cana para a fabricação de açúcar e
rum” (BEZERRA NETO, 2012, p. 25). Nesse momento, a mão de obra africana
somava-se ao trabalho dos indígenas nas lavouras da cana-de-açúcar.
Contudo, Grão-Pará e Maranhão ainda não se constituíam como uma rota de
tráfico negreiro rentável, pois não havia regularidade nos desembarques até metade
do século XVIII. Já havia presença negra na Amazônia, visto que, “antes da criação
e atuação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão (1755-1778), existira
tráfico de africanos escravizados para a Amazônia, bem como o uso dessa mão de
obra escrava, ainda que incipiente” (BEZERRA NETO, 2012, p. 28).
Com a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão
em meados 1755, a vinda dos africanos para a Amazônia se intensificou, devido ao
estabelecimento da política pombalina instaurada na época, que fomentou as
atividades agrícolas comerciais. Com o trabalho indígena sendo diminuído
gradativamente, a mão de obra negra escravizada foi aumentada, posto que foram
dados subsídios pela isenção de impostos sobre o comércio de africanos.

De fato, a constituição de um tráfico negreiro regular entre as praças
africanas e a Amazônia portuguesa somente ocorreu a partir da criação da
companhia, firma detentora da exclusividade do comércio de africanos no
Estado do Grão-Pará e Maranhão. Havendo, durante a sua existência
(1755-1778), o emprego de significativa frota de navios a serviço da “rota
negra”, composta de 18 embarcações, com a realização de quatro, cinco ou
até seis viagens anuais entre praças africanas e os portos de São Luís e
Belém (BEZERRA NETO, 2012, p. 53).

Assim, no século XIX, a presença negra na Amazônia já era evidenciada
concomitantemente com os índios no trabalho nas lavouras de café, tabaco e canade-açúcar, como também na coleta de produtos da floresta, nas canoas do comércio
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e ainda nos diversos núcleos urbanos existentes floresta adentro. Como afirma o
historiador Flávio dos Santos Gomes, a floresta já estava enegrecida.
A trajetória do povo negro que aportou na Amazônia foi marcada por
exploração, trabalho forçado, condições sub-humanas, maus tratos e limitações
físicas e ideológicas. Nesse contexto, vale ressaltar que os negros nunca aceitaram
pacificamente a escravidão. Segundo Vicente Salles (2005, p. 208), a fuga de
escravos na Província do Grão-Pará tornou-se um processo rotineiro e até certo
ponto incontrolável.
Com isso, várias estratégias de resistência foram evidenciadas; dentre estas,
a formação de grupos organizados em diferentes pontos da região amazônica.
Dessa maneira, “na Amazônia como nas demais regiões colonizadas, podemos
compreender a formação dos quilombos e mocambos propiciaram estruturas sociais
particulares” (AMARAL, 2014, p. 99). Os quilombos amazônicos se organizaram a
partir de especificidades territoriais e com “estruturas sociais particulares”, e nessa
experiência coletiva desenvolveram saberes e práticas educativas, à medida que
foram se constituindo, reafirmando, assim, uma trajetória ativa de resistência em
manter vivos seus modos de ser, pensar e educar.
Salienta-se que, no Pará, em cada município onde se consolidaram e se
firmaram, os quilombos procuram se localizar no entorno dos rios, dos igarapés, de
territórios diversos, como nas mesorregiões do Baixo Amazonas e do Marajó,
conforme

documentado

na

historiografia

amazônica.

Como

destacam

os

mapeamentos realizados por Acevedo (2015, p. 54):

Mapeamentos de comunidades quilombolas realizados pelo NAEA/UFPA no
final da década de noventa até o presente informam dos agrupamentos em
várias ilhas fluviais (Marajó; Colares; Mosqueiro) às margens dos grandes
rios Tapajós, Trombetas, Tocantins, Guamá, Acará, Mojú, Capim, Bujaru e
nas cabeceiras de igarapés.

Nessa senda, a presença negra na Amazônia foi se constituindo. Seu impacto
na cultura e no cotidiano da região marcam sua historicidade com as heranças
intangíveis do povo negro, que imprimiu em terras amazônicas seus modos de fazer,
pensar e ser. Vicente Salles (2015) ressalta que “a lúdica africana trazida pelo negro
escravo nutriu intensamente o folclore regional [...] pode-se mesmo afirmar que a
base da lúdica amazônica é essencialmente africana” (SALLES, 2015, p. 39).
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Nesse sentido, as marcas das presenças negras na região amazônica se
expressam na contemporaneidade pelas práticas religiosas, culinária, poética, no
vocabulário, isto é, em todo o contexto social e cultural da Amazônia, tornando-se
impossível desconsiderar a contribuição negra na formação da sociedade
amazônica.
Destacar o traço negro na população amazônica é desvelar significativa
presença do povo negro que aportou nessa região, além de romper com a ideia
étnico-cultural que a Amazônia seria puramente indígena. Nessa perspectiva, a
historiografia amazônica conta com a presença indígena e também com a
importante presença negra nas questões econômicas, artísticas, culturais e políticas,
integrando

concomitantemente

movimentos

de

resistência,

tais

como

a

Cabanagem17, organizando-se nos quilombos em busca de liberdade para seus
corpos e mentes. Desse modo, o negro africano que foi escravizado na Amazônia
participou ativamente da formação histórica do Pará. Para Sales (2005, p. 55):

Capítulo importante da história social do Pará escreveu o negro nos
engenhos de cana-de-açúcar. Ali ele exercitou a fuga para os quilombos.
Tornou-se ladino. Incorporou-se à Cabanagem. Solidarizou-se ao caboclo
pela condição de escravo. No complexo cultural amazônico, deixou sua
marca indelével (SALLES, 2015, p. 55).

Diante disso, demarca-se a presença do povo negro na região amazônica
paraense e percebe-se que a formação dos quilombos possibilitou guardar as
heranças culturais inseridas nos diversos contextos de vivências da população que
habita essa região.
Assim, desaguamos na Ilha do Marajó, arquipélago constituído por três
microrregiões geográficas: Arari, Furos de Breves e Portel. Navegar pelo
arquipélago marajoara é enveredar por um território étnico que se formou por
diferentes etnias e culturas. Pacheco (2010) explica que a formação histórica do
Marajó é marcada pelo tensionamento e inúmeros conflitos entre as nações
indígenas, etnias africanas, tropas portuguesas e as ordens religiosas.
Nesse contexto de resistências plurais, os indígenas, os africanos, os
portugueses e as ordens religiosas imprimiram seus modos de ser e viver no
arquipélago marajoara. Segundo Pacheco (2010), podem ser encontrados em

17

A Cabanagem foi uma revolta popular, ocorrida de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará.

88

crônicas de religiosos do século XVIII, historiadores e viajantes do século XIX
vestígios que dão conta de conflitos em defesa de seus territórios, modos de ser e
viver.
Em vista disso, a Ilha do Marajó foi formada pelas presenças indígenas e
negras

que

simultaneamente

foram

escravizadas

no

território

marajoara,

empreenderam fugas, formaram quilombos e resistiram à colonização a partir de
estratégias diversas. De acordo com Acevedo (2006, p. 7):

A ilha do Marajó é um território negro e indígena se considerarmos a
importância das nações indígenas no período pré-colonial e dos negros,
introduzidos como escravos, na formação da sociedade colonial. Ambos os
grupos foram escravizados e os atores de uma resistência contra o poder
de administradores, dos colonos e dos missionários. A fuga dos índios e a
formação de mocambos estão documentadas em fontes históricas.
Escravos negros e indígenas fugidos deram novos significados à
resistência.

Desse modo, indígenas e negros habitaram o território marajoara, formando a
mão de obra do período colonial, e com isso deixaram evidentes suas marcas na
Ilha do Marajó, o que se expressa através das percepções de mundo e identidade
étnica e cultural, as quais resistem até os dias atuais. Diante disso, surgiram
espaços como os mocambos ou quilombos, “formados por índios e negros
distribuíram-se em todos os quadrantes da ilha. Os mocambos de negros foram
registrados em Joannes, Soure, Chaves, Caviana, rio Pracuúba, Ariri e Muaná”
(ACEVEDO apud GOMES, 2009, p. 213).
É notória a formação de quilombos na Ilha do Marajó a partir da resistência
indígena e negra. Entretanto, vale ressaltar que, neste estudo, centrei-me em
desvelar a presença negra na Amazônia Marajoara, bem como sua importância na
organização dos quilombos, como estratégia de resistência ao sistema escravista
que se instaurou nessa região.
Não obstante, navegar pela historiográfica marajoara me possibilitou
compreender o processo que interligou nesse território as culturas negras africanas
e do indígena marajoara. Assim, a Ilha do Marajó corrobora a interculturalidade na
formação da sua sociedade, o que Canclini (2008) chama de “hibridação” ao invés
de sincretismo ou mestiçagem, “porque abrange diversas mesclas interculturais não apenas raciais, às quais costuma limitar-se o termo ‘mestiçagem’- e porque
permite incluir as formas modernas de hibridação, melhor do que ‘sincretismo’,
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fórmula que se refere quase sempre a fusões religiosas ou de movimentos
simbólicos tradicionais” (CANCLINI, 2008, p. 19).
Nesse sentido, Homi Bhabha (2013, p. 21) acrescenta que:

A articulação social da diferença, da perspectiva da minoria, é uma
negociação complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos
hibridismos culturais que emergem em momentos de transformação
histórica. O “direito” de se expressar a partir da periferia do poder e do
privilégio autorizados não depende da persistência da tradição; ele é
alimentado pelo poder da tradição de se reinscrever através das condições
de contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que
estão “na minoria”

No território marajoara, houve e há a circulação de um fluxo de identidades,
religiosidades, imaginários, tradições minoritárias em relação ao poder, em que o
direito de se expressar foi alimentado “pelo poder da tradição”. Assim, trata-se de
vozes e interesses diferenciados que historicamente convergiram quanto à busca
por liberdade e à imposição de formas de trabalho e que, embora haja divergência
quanto à identidade e religiosidade, ainda assim resistiram e se ressignificaram, e
hoje compõem a sociedade marajoara.
Nessa perspectiva, compartilho com o dizer de Pacheco (2010) sobre a
composição étnica e cultural marajoara como:

Uma cartografia de vivências, partilhas e reafirmações de identidades,
crenças, ritos, símbolos e saberes, foram, então, fortemente redesenhadas.
Fosse em Soure, Salvaterra (Joanes, Monsarás, Condeixa), Ponta de
Pedras, Chaves, ilha Caviana, Mexiana, Cabo Maguari, Cachoira, rios
Anajás, Arauary, Pracúuba, na parte dos campos; ou Gurupá, Melgaço,
Portel [...] nos espaços de floresta, rotas sustentadas por raízes culturais
foram tracejadas por negros e índios em busca de modos de viver para
além dos instituídos por grupos e poderes coloniais. Traços de culturas
festivas, sonoras, comunitárias e astuciosamente transgressoras ou
declaradamente resistentes ali foram reconstruídas (PACHECO, 2010, p.
62).

As diversas “identidades, crenças, ritos, símbolos e saberes” resistiram e se
entrelaçaram, formando, assim, os quilombos marajoaras. Na atualidade, eles se
reconfiguram nas comunidades remanescentes de quilombo que permanecem
resistindo em manter seus territórios e suas formas de fazer, ser e saber, pois se
organiza politicamente e se manifesta culturalmente. Destarte, os quilombolas
compõem

significativamente

a

história

da

Amazônia

Marajoara,

extremamente relevante o reconhecimento de sua história e vivência.

sendo
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Por isso, investigar os saberes do brincar de crianças quilombolas marajoaras
a partir das crianças residentes na comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueira é, sobretudo, valorizar os traços históricos de um grupo que foi
subalternizado e silenciado ao longo da história oficial. As crianças quilombolas
marajoaras são sujeitos presentes nas três microrregiões que formam o arquipélago
do Marajó.
Diante da apresentação da historicidade dos quilombos na Amazônia e na
região do Marajó, percebo as comunidades remanescentes de quilombo como
territórios étnicos onde a cultura se relaciona significativamente com o saber. Por
essa razão, o objeto de estudo desta pesquisa exige alguns esclarecimentos acerca
do que venho compreendendo como cultura, já que me proponho a analisar os
saberes existentes nas manifestações lúdicas das crianças residentes na
comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira – Salvaterra – Marajó e
estas, consequentemente, relacionam-se com a cultura quilombola.
Entendo que existem “culturas”, e, consequentemente, não uma única cultura.
Em vista disso, cada uma se manifesta de acordo com o contexto no qual está
inserida e apresentam diferentes saberes e práticas educativas que vão se
construindo na práxis, sendo transmitidos nas vivências cotidianas.
Em razão disso, reconheço a existência de diferentes formas de pensar a
cultura. Por essa razão, centro-me nos conceitos expressos por autores como
Vannuchi (2006), que compreende a cultura como tudo o que é produzido pelo ser
humano; Geertz (2012), que propõe a interpretação das culturas; Thompson (1995),
que apresenta os princípios estruturais provenientes da cultura, e Brandão (2002),
que considera a cultura como uma construção social humana. Embora tais autores
defendam entendimentos distintos, busco compreender seus conceitos e relacionar
de que forma perpassam o objeto de estudo desta pesquisa.
A seguir, trataremos dos conceitos de cada um dos autores. Destaco que não
objetivo fazer um estudo aprofundado em torno do histórico do termo “cultura” nem
detalhar as discussões e reflexões que vêm sendo desenvolvidas pelos diversos
campos. Porém, reconheço que os Estudos Culturais e a Antropologia muito têm
contribuído com o entendimento sobre a cultura.
Iniciamos a reflexão com Vannuchi (2006). Seu livro intitulado A cultura
brasileira: o que é, como se faz? apresenta conceitos de cultura que atravessam
diversos campos, tais como o filosófico, humanista, etnológico e a Antropologia
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Cultural. E destaca a importância desse percurso devido à complexidade em definir
“um conceito único e universal de cultura”, pois, segundo ele, esse é um dos termos
mais difíceis de se definir. Contudo, o autor apresenta um conceito básico:
“podemos dizer que cultura é tudo aquilo que não é natureza. Por sua vez, toda a
ação humana na natureza e com a natureza é cultura” (VANNUCHI, 2006, p. 23).
Nesse sentido, a cultura se relaciona com o desenvolvimento intelectual do
ser humano. Em outras palavras, tudo que é produzido pelo ser humano é cultura.
Como exemplo, o mar é parte da natureza, mas a navegação é cultura. Nessa
lógica, conceituar cultura passa pela “autorrealização da pessoa humana no seu
mundo” (VANNUCHI, 2006, p. 21), isto é, consiste na interação social existente entre
o sujeito e o mundo. Sendo assim:

Somente se poderá conceituar cultura como autorrealização da pessoa
humana no seu mundo, numa interação dialética entre os dois, sempre em
dimensão social. Algo que não se cristaliza apenas no plano do
conhecimento teórico, mas também no da sensibilidade, da ação e da
comunicação (VANNUCHI, 2006, p. 21).

Nesse contexto, a interação dialética da pessoa humana no seu mundo
produz cultura. Dessa maneira, as crianças da Vila de Mangueira, no seu fazer
lúdico, interagem com os elementos da natureza, transformando-os em brinquedos,
e, com esse contato comunicativo, tornam-se “agentes de cultura”, já que vivenciam
situações concretas em um contexto específico.
Durante os períodos em que permaneci na comunidade, pude participar do
dia a dia das crianças e vi poucos brinquedos industrializados. Pude observar as
manifestações lúdicas no momento em que ocorriam, e assim percebi que os
brinquedos eram a maré, o mataparte18, as árvores, as pedras do caminho da
escola, que, no momento das brincadeiras, transformavam-se e se ressignificavam
de acordo com a vontade dos brincantes. Assim, aquelas crianças quilombolas da
ilha do Marajó produziam cultura, uma vez que, para Vannuchi (2006, p. 21):
A cultura não existe em seres humanos genéricos, em situações abstratas,
mas em homens e mulheres concretos, pertencentes a este ou àquele povo,
a esta ou àquela classe, em determinado território, num regime político A ou
B, dentro desta ou daquela realidade econômica.

18

Planta composta somente por galhos secos. Assemelha-se com o que conhecemos por capim
dourado.
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Dessa maneira, as crianças sujeitos deste estudo não são “seres genéricos” e
suas manifestações lúdicas não são “situações abstratas”: elas pertencem a uma
comunidade quilombola marajoara, neste caso, a Vila de Mangueira; vivem e
convivem em uma realidade específica – uma comunidade negra rural, cuja principal
atividade econômica é a pesca. É nessa conjuntura que constroem e reconstroem
sua cultura.
O antropólogo Clifford Geertz, em seus estudos, explicita a cultura como teias
que vão sendo tecidas pelos diferentes tipos de produção cultural, envolvendo ainda
a compreensão dos significados e das relações estabelecidas por estes. Constitui
uma ciência interpretativa. Nessa lógica:

O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e suas análises; portanto,
não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma
ciência interpretativa à procura de significados (GEERTZ, 2012, p. 4).

A cultura, então, constitui-se de teias tecidas pelos sujeitos. É interpretada a
partir de significados, isto é, está intimamente relacionada à maneira como os
sujeitos constroem sua existência, pois propõe uma teia de significados que
possibilita atribuir significações distintas e específicas para cada contexto vivido ou
experenciado.
O autor compreende a cultura a partir do contexto em que o homem cria e
recria sua maneira de viver, adaptando-a de acordo com a sua necessidade. Nesse
contexto, a cultura se interliga às questões sociais, às formas de viver e interpretar o
mundo. De acordo com Geertz (2012), a base interpretativa da cultura está em
observar e compreendê-la na sua realização, uma vez que esta não pode ser vista
como algo isolado, pois se trata de uma construção social coletiva, bem como o seu
significado. Vale mencionar que o autor afirma que os significantes são atos
simbólicos, nos quais se objetiva analisar o discurso social. Por isso, a investigação
é sobre a importância não aparente das coisas.
Além disso, Geertz (2012) ressalta os fenômenos culturais que integram a
sociedade são inseridos nas teias de significados a partir da tessitura dos próprios
homens e mulheres que a compõem por suas ações, e assim estabelecem entre si
uma relação dinâmica e interpretativa. Com as contribuições desse autor,
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compreendo que a ludicidade compõe a teia de significados que vai sendo
alinhavada pelas próprias crianças quilombolas marajoaras. De acordo com a
necessidade e/ou intencionalidade, elas constroem e reconstroem as manifestações
lúdicas, as quais se relacionam com seus saberes e com seu cotidiano real.
A contribuição desse autor para a presente pesquisa se inscreve em sua
abordagem interpretativa acerca da cultura, sobretudo com relação às teias de
significados criadas e recriadas pelas crianças a partir da sua vivência cotidiana.
Assim, a cultura passa a ser compreendida a partir da interpretação dos estudos
culturais, estabelecendo relações sociais e aprendizados intrínsecos ao cotidiano.
Dessa forma, no cotidiano lúdico das crianças da Vila de Mangueira, existe
uma concentração de saberes que são significativos e essenciais para a sua
sobrevivência e bem viver. No desenvolvimento desses conhecimentos se desvelam
práticas educativas específicas “onde os símbolos são pré-requisitos do homem
para construir os significados importantes para a sua vida” (GEERTZ, 2012, p. 36).
Em consonância com este autor, reiteramos que refletir sobre o brincar e as
brincadeiras das crianças quilombolas marajoaras é considerar a sua cultura lúdica
como produções culturais e sociais que são tecidas por suas próprias mãos.
Outro autor importante para esta pesquisa é o historiador Thompson, que, ao
analisar a cultura, apresenta três concepções: a clássica, a descritiva e a simbólica,
para evidenciar sua própria visão para o termo. De acordo com Thompson (1995), a
primeira é uma concepção clássica, segundo a qual a cultura está relacionada ao
desenvolvimento intelectual ou espiritual que envolve os aspectos de civilização.

Quanto à concepção descritiva:

Cultura ou Civilização, tomada em seu sentido etnográfico amplo, é aquele
todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e
todas as demais capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto
membro de uma sociedade. A condição de cultura, entre as diversas
sociedades da espécie humana, na medida em que é possível de ser
investigada nos princípios gerais é um tema apropriado para o estudo do
pensamento e da ação humanos (THOMPSON, 1995, p. 171).

Diante do conceito descritivo de cultura, percebo uma inter-relação na qual
os costumes, crenças e hábitos se relacionam com os indivíduos pertencentes a
um contexto específico. Quanto à concepção simbólica, Thompson (1995) a
define nos seguintes termos:
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Cultura é o padrão de significados, incorporados nas formas simbólicas, que
inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos,
em virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas
experiências, concepções e crenças (THOMPSON, 1995, p. 176).

Thompson (1995) defende que os fenômenos culturais são compreendidos
como fenômenos simbólicos. Desse modo, a interpretação dos símbolos e da ação
simbólica passa a ser o foco dos estudos da cultura. Nesse contexto, as formas
simbólicas são:

Ações, objetos e expressões significativas de vários tipos - em relação a
contextos e processos historicamente específicos e socialmente
estruturados dento dos quais, e por meio dos quais, essas formas
simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas (THOMPSON, 1995, p.
181).

Mediante essa conjuntura, o autor destaca que, a partir das formas
simbólicas, é possível perceber que o brincar e as brincadeiras das crianças da Vila
de Mangueira são fenômenos significativos que se realizam dentro de um contexto
específico, que é a comunidade remanescente de quilombo. Acerca da cultura,
Thompson (1995) destaca:

Variado conjunto de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e
práticas características de uma dada sociedade específica ou de um
período histórico. Fenômenos culturais [...] são fenômenos simbólicos e o
estudo da cultura está essencialmente interessado na interpretação dos
símbolos e da ação simbólica (THOMPSON, 1995, p. 166).

Ainda em relação aos escritos de Thompson, relato uma observação feita
durante a pesquisa de campo. No caminho da maré, o menino Catú, 10 anos, sentiu
“a barriga doer”. Avisou os que estavam próximos e rapidamente se distanciou do
grupo de crianças que caminhavam para tomar banho e brincar na maré, adentrou a
mata e pegou várias frutinhas pretas e doces – gajuru – em seguida, voltou ao grupo
já comendo as frutas e distribuindo para as outras crianças.
Fui me aproximando para ver a fruta que eu desconhecia. Nesse momento,
pude vivenciar um momento simbólico que envolve a ludicidade, pois o caminhar
para a maré é todo permeado por diversas brincadeiras; a responsabilidade e o
cuidado de uns para com os outros e o compartilhar do alimento. Assim, o menino
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adentrou a mata em busca do alimento para que todos saciassem sua fome. Nesse
gesto, ele se apropriou da cultura do seu povo e da natureza.
As crianças da Vila de Mangueira vivem num contexto que já existia antes de
elas nascerem. E assim, enxergam, assimilam e reproduzem os modos de ser e
fazer da comunidade em que vivem e perpetuam a cultura da sua comunidade. Desse
modo, ratificam a concepção simbólica de Thompson (1995), que busca a interpretação
de símbolos e da ação simbólica. Nesse contexto, as formas simbólicas do contexto

em que vivem “são produzidas, transmitidas e recebidas”. Segundo o autor:

O estudo das formas simbólicas – isto é, ações, objetos e expressões
significativas de vários tipos – em relação a contextos e processos
historicamente específicos e socialmente estruturados dentro dos quais e
por meio dos quais essas formas simbólicas são produzidas, transmitidas e
recebidas (THOMPSON, 1995, p. 181).

Dessa maneira, a vivência das crianças quilombolas marajoaras passa a ser
momento de compartilhamento que contribui para a formação do sujeito através da
transmissão dos seus saberes, da tradição e apreensão da cultura.
Para Brandão (2002), a cultura é uma palavra universal, mas um conceito
científico que existe tanto dentro quanto fora de nós – está no nosso cotidiano, na
nossa compreensão das várias linguagens. Logo:

A cultura configura o mapa da própria possibilidade da vida social. Ela não é
economia e nem o poder em si mesmos, mas o cenário multifacetado e
polissêmico em que uma coisa e a outra são possíveis. Ela consiste tanto
de valores e imaginários que representam o patrimônio espiritual de um
povo, quanto às negociações cotidianas através das quais cada um de nós
e todos nós tornamos a vida social possível e significativa (BRANDÃO,
2012, p. 24).

Dessa maneira, a cultura é a forma como cada grupo social vive, o
simbolismo das relações estabelecidas entre os sujeitos, as formas de ser, sentir e
estar no mundo. Nesse sentido, o autor acrescenta que:

Viver uma cultura é conviver com e dentro de um tecido que somos e
criamos, ao mesmo tempo, os fios, o pano, as cores o desenho do bordado
e o tecelão. Viver uma cultura é estabelecer em mim e com os meus outros
a possibilidade do presente (BRANDÃO, 2002, p. 24).
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Viver a cultura quilombola marajoara é relacionar-se com as condições de
vida local, com os saberes e valores ancestrais e com práticas sociais e educativas
estabelecidas pela vivência cotidiana, isto é, um emaranhado de tecidos que se
mistura, alinhavando os modos de vida e de interação entremeados pela tradição,
pelos costumes, ancestralidade, territorialidade, religiosidade e ludicidade de um
povo que vive em uma comunidade remanescente de quilombo na Amazônia
Marajoara.
Desse modo, relacionar cultura e educação é lembrar que somos
aprendentes. Nessa senda, ressalta Brandão (2002, p. 25) que:

Somos, de todo o arco-íris de alternativas da Vida, os únicos seres em
quem a aprendizagem não complementa frações de um saber da espécie já
impresso geneticamente em cada um de seus indivíduos, mas, ao contrário,
representa quase tudo o que um indivíduo de nossa espécie precisa saber
para vir a ser uma pessoa humana em sua vida cotidiana.

Diante disso, aprender representa para nós, humanos, uma possibilidade de
saber “quase tudo” o que precisamos para nossa vida cotidiana. Dialogando com o
objeto de pesquisa deste estudo, compreendo que as vivências lúdicas das crianças
quilombolas marajoaras se relacionam diretamente com o seu cotidiano. Isto posto,
busco descrever as vivências lúdicas a partir do brincar e das brincadeiras, bem
como desvelar o que elas aprendem nesse contexto cultural.
Nessa perspectiva, Oliveira (2011) ressalta que os saberes que envolvem a
arte, a religiosidade, os costumes e os valores na cultura amazônica estão no centro
dos debates e reflexões sobre a formação e a prática de educação popular. Seu
estudo possibilita a construção de novas diretrizes e práticas educativas, o que
corrobora a educação que se vivencia a partir das manifestações lúdicas expressas
no brincar e nas brincadeiras das crianças da Vila de Mangueira. Para Brandão
(2002, p. 22):

Tudo aquilo que criamos a partir do que nos é dado, quando tomamos as
coisas da natureza e as recriamos como objetos e os utensílios da vida
social representa uma das múltiplas dimensões daquilo que, em uma outra,
chamamos de: cultura.

Então, quando as crianças usam “coisas da natureza” para brincar, estão
recriando e ressignificando a natureza a partir de sua necessidade de brincar. Desse
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modo, estão produzindo cultura, haja vista que estão transformando e atribuindo
outros significados a partir de suas brincadeiras.
Mesmo no contexto humilde que vivenciam, com a ausência de certos
recursos, isso não as impede de criar, imaginar, sonhar e devanear. Talvez seja
esse o impulso para que se valham ainda mais da inteligência, da imaginação e
percepção no sentido de construir brincadeiras que se relacionem com a realidade
delas, pois é na brincadeira que elas “relacionam-se consigo mesmas”. Assim, no
dizer de Santin (2001, p. 30):

A brincadeira como é a principal – eu diria a única – maneira de a criança
relacionar-se consigo mesma, com os outros e o meio ambiente, além de
ultrapassar a aquisição de habilidades motoras, ela consegue ampliar as
funções mais elevadas do cérebro, como a imaginação, a inteligência, a
percepção e a memória.

A brincadeira atua como aspecto importante para o desenvolvimento da
criança, pois propicia compartilhar conhecimentos que denomino, neste estudo, de
saberes do brincar. Ressalto a importância desses saberes para que se tenha uma
visão ampliada de educação que envolve perceber as sensações, a liberdade, os
sentidos e os saberes vividos e experenciados, tendo em vista as peculiaridades e
diferenças de cada criança.
Nesse contexto, as crianças quilombolas marajoaras possuem no brincar um
espaço educativo significativo, e assim exercitam sua capacidade de criar, imaginar
e sonhar, propiciando práticas educativas que se materializam em diversos saberes,
pela simples vontade de querer. Nesse sentido, Santin (2001, p. 40) elucida que “a
ludicidade se constitui por atmosfera de total liberdade e autonomia”. Então, o fazer
lúdico se expressa como algo espontâneo e livre que depende única e
exclusivamente da vontade das crianças.
Nessa perspectiva, a ludicidade conecta os saberes e a cultura, e essa
relação é importante para o aprendizado das crianças quilombolas da Vila de
Mangueira, pois faz com que elas aprendam “as coisas do mundo”, isto é, saberes
significativos para sua vivência cotidiana. Assim, a maneira como o sujeito se
relaciona com o saber está intrinsecamente ligada ao modo como ele se conecta
com a cultura. A correlação com o saber passa, portanto, pela questão que o ser
humano tem com o mundo. Como bem explicita Charlot (2000, p. 63):
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Não há sujeito de saber e não há saber senão em uma certa relação com o
mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma relação
com o saber. Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo
e relação com o outro.

Para se compreender a relação com o saber, é preciso compreender esse
sujeito, que é “um ser social”, “um ser singular” que age no e sobre o mundo compreender esse sujeito confrontado com a necessidade de aprender. Charlot
(2000, p. 45) demonstra que é importante existir uma Sociologia que estude o sujeito
“como um conjunto de relações e processos”, como um ser singular com referências
lógicas de ação heterogêneas e relações com o saber e com o mundo.
Os saberes que se constituem em uma relação com o sujeito compõem uma
educação apresentada como uma dimensão onde o indivíduo se desenvolve como
sujeito de ação e identidade. Como evidencia Brandão (2002, p. 25, grifo do autor):

E a sua razão de ser é também a evidência de que tudo o que se passa no
âmbito daquilo a que nos acostumamos a dar o nome de educação,
acontece também dentro de um âmbito mais abrangente de processos
sociais de interações chamado cultura. Tal como a religião, a ciência, a arte
e tudo o mais, a educação é, também uma dimensão ao mesmo tempo
comum e especial de tessitura de processos e de produtos, de poderes e de
sentidos, de regras e de alternativas de transgressão de regras, de
formação de pessoas como sujeitos de ação e identidade e de crises de
identificados, de invenção de reiterações de palavras, valores, ideias e de
imaginários com que nos ensinamos e aprendemos a sermos quem somos
e a sabermos viver com a maior e mais autêntica liberdade pessoal possível
os gestos de reciprocidade a que a vida social nos obriga.

Nesse panorama, a educação amplia-se e passa a considerar também os
processos sociais de interação que englobam a cultura, a religião, a arte e o lúdico
como possibilidades de educar, já que são alternativas do sujeito de ação e
identidade aprender e ensinar seus valores, sua vivência, seu modo de pensar e
assim compartilhar seus saberes e sua cultura.
Isto torna o processo de busca do conhecimento dialógico, cultural, plural e
diverso, e, de acordo com a cultura, vai sendo dimensionado para a prática social.
Assim, sigo navegando por entre outras possibilidades de educar que extrapolem o
contexto escolar, com o intuito de legitimar os saberes, os modos de pensar e ver o
mundo das crianças quilombolas marajoaras, propiciando que a sua história possa
ser ressaltada e não mais silenciada pela história oficial.
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3.2 A infância quilombola na Amazônia Marajoara
Trazer a voz das crianças para pesquisas cientificas “tem sido um movimento
da pesquisa sobre para a pesquisa com ou para crianças” (CORSARO, 2011, p. 57,
grifo meu). Com base nesse movimento, apresento este estudo, que traz como
sujeitos-intérpretes da sua vivência lúdica, expressa no brincar e nas brincadeiras,
as crianças da Vila de Mangueira.
Isto reposiciona as crianças como sujeitos ao invés de objetos de pesquisa,
de modo que “o processo de pesquisa reflete uma preocupação direta em capturar
as vozes infantis, suas perspectivas, seus interesses” (CORSARO, 2011, p. 57).
Com esse objetivo, busco adentrar no universo da infância quilombola na Amazônia
marajoara, com o objetivo de ouvir e ressaltar a voz das crianças nesse contexto
específico.
Desta feita, as crianças quilombolas marajoaras são protagonistas de suas
vivências e saberes, corroborando, assim, a perspectiva da “sociologia da infância”,
que aponta para novos discursos acerca dos estudos da criança. Assim,

entendo as crianças como sujeitos sociais que se constituem nas relações
sociais, que aprendem com sua cultura, têm opinião própria e percepção de
seu mundo físico e social, ou seja, como sujeitos que tem voz e, portanto,
podem revelar suas próprias culturas (ALVES, 2014, p. 38).

Em relação ao dizer de Alves (2014), relato uma observação de campo. As
crianças da Vila de Mangueira “aprendem com sua cultura” e “têm opinião própria”.
A partir da sua percepção de mundo, desde muito pequenas aprendem que a vida
em comunidade é uma vivência coletiva. A coletividade faz parte da cultura
quilombola marajoara. Percebi esse fato no decorrer da pesquisa de campo. Na
primeira roda de conversa, tive um número expressivo de crianças de diversas faixas
etárias, o que me deixou bastante preocupada e apreensiva.
Iniciei a roda de conversa explicando a temática da pesquisa: falei sobre O
Brincar e as Brincadeiras. Elas falaram bastante sobre como brincavam e do que
brincavam. Posteriormente, apresentei os mecanismos - o gravador e o celular para
as fotos - que utilizaria no processo de coleta de dados. Com o objetivo de fazer um
recorte para este estudo, imediatamente defini uma faixa etária que participaria do
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processo de pesquisa. No entanto, as crianças, a partir da sua percepção sobre a
coletividade, decidiram que todas participariam do processo da pesquisa.
A decisão em nenhum momento foi verbalizada pelas crianças. Entretanto, foi
facilmente compreendida à medida que, à revelia da idade definida, elas se
agrupavam e umas chamavam as outras, inclusive crianças de colo se juntavam ao
grupo nos braços de outras crianças, pois, na opinião delas, todas eram crianças e,
portanto, podiam contribuir de alguma forma. Por isso, todas eram importantes, uma
vez que iríamos tratar de brincadeiras e nestas todas poderiam brincar. Assim,
grande parte das crianças da comunidade participou de alguma forma deste estudo,
pois estavam lá presentes.
Quinteiro (2009) destaca que a criança é um ser social que constitui
mediações simbólicas, quer sejam pelos gestos, pelas brincadeiras, pelo faz-deconta, quer seja pela linguagem em suas diversas manifestações, e tais mediações,
por sua vez, são constitutivas do próprio ser humano. Em conformidade com essa
postura, as crianças quilombolas marajoaras são capazes de constituir suas
“mediações simbólicas”, e assim apresentam o mundo e a si mesmas. A partir do
brincar que se constroem na coletividade, elas foram apresentando o universo em
que em vivem.
Dessa maneira, o brincar integra significativamente a vivência das crianças da
Vila de Mangueira, pois propicia uma reflexão sobre a realidade delas. Conforme a
disposição das árvores, jogam seu futebol, utilizam elementos da natureza como
brinquedo e/ou parte das brincadeiras, têm na maré um local propício e divertido
para brincar.
A ludicidade se faz presente nas vivências cotidianas das crianças
quilombolas marajoaras, como fantasia, imaginação e sonhos que se constroem
como um labirinto de teias urdidas com materiais simbólicos que são próprios da
infância quilombola. Com esse ponto de vista, Santin (2001) denota que a ludicidade
é uma tessitura simbólica fecundada, gestada e gerada pela criatividade
simbolizadora da imaginação de cada um.
Desse modo, “a tessitura simbólica” expressa pelo lúdico se revela no
cotidiano das crianças quilombolas marajoaras quando elas ocupam esse território
étnico com suas brincadeiras, sua capacidade de criar, imaginar e sonhar,
propiciando práticas educativas que se materializam em diversos saberes.
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Ainda nesse contexto, vale ressaltar que as crianças da Vila de Mangueira
participam ativamente da vida em comunidade. Desde o momento em que
aprendem a andar, já acompanham seus pais no trabalho com a pesca, nas
fazendas, onde desenvolvem pequenos trabalhos, nas atividades domésticas, na
igreja, nas novenas, nas ladainhas, nas atividades da Associação Quilombola São
João/Mangueira, nos jogos quilombolas19, nos torneios de futebol, no jogo de cartas
e nas festas, como é o caso do carnaval, expresso na fotografia abaixo.
Figura 19 - As crianças no carnaval da Vila de Mangueiras – Salvaterra – Marajó – Pará.

Fonte: Arquivo pessoal.

Em vista disso, considero neste estudo crianças como sujeitos produtores de
cultura, ou seja, sujeitos ativos de sua própria história. Para Cohn (2005, p. 35):

As crianças não são apenas produzidas pelas culturas, mas também
produtoras de cultura. Elas elaboram sentidos para o mundo e suas
experiências compartilhando plenamente de uma cultura. Esses sentidos
têm uma particularidade, e não se confundem e nem podem ser reduzidos
àqueles elaborados pelos adultos.

19

Jogos que são realizados entre as comunidades quilombolas do Marajó. A cada ano, um quilombo
sedia os jogos. Trata-se de um momento de interação entre todas as comunidades quilombolas
marajoaras.
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Nessa perspectiva, elas compartilham experiências e vivências entre si e com
os adultos, produzem sentidos e significações particulares para os momentos
vividos, assim como produzem representações simbólicas para suas brincadeiras e
para seu o convívio, isto é, para o seu cotidiano. As crianças quilombolas
marajoaras, portanto, revelam-se de acordo com as suas especificidades e
singularidades, aspectos importantes para o conhecimento sobre elas. Como
ressalta Rocha (2008, p. 47):

a ampliação do conhecimento sobre as crianças e com elas exige ainda
vigilância epistemológica, no sentido de orientar nossas analises a partir das
determinações estruturais que constituem a própria categoria infância como
histórica e social, dando atenção às dimensões contextuais - mantendo as
crianças no plural - para não corremos o risco de reiterar uma concepção de
infância neutra e pautada em padrões idealizados - tal como se configurou
na sociedade burguesa ocidental.

Tendo em vista a pluralidade existente nas “dimensões contextuais” das
infâncias, é necessário considerar a pluralidade existente no universo infantil, como
elucida Rocha em seu estudo Por que ouvir as crianças? Algumas questões para um
debate científico multidisciplinar. A autora destaca a infância como um terreno fértil
para uma categoria social, porquanto indica uma perspectiva forte na articulação dos
diferentes saberes sobre a criança e a infância, com o intuito de construir um campo
de estudos da Infância.
Nessa perspectiva, busco compreender o universo infantil, bem como a
criança e a infância enquanto categoria histórica e social. Para isso, destaco teóricos
como Sarmento (2000, 2007), Corsaro (2011) e Alves (2014), que propiciaram
entendimentos acerca das crianças e da infância. Para adentrar na historiografia da
infância na Amazônia, reporto-me inicialmente aos clássicos da História da Infância
para compreender o lugar e o papel da criança na sociedade, e assim correlacionála em um contexto específico.
A História da Infância durante muito tempo foi silenciada, pois a criança era
vista como um ser incapaz, e, como tal, não podia pertencer a uma categoria social
particular. Por muito tempo, a criança foi vista como um ser sem particularidades
específicas, como bem demarca o historiador francês Phillipe Ariès (1981), que
aponta três momentos históricos nos quais os conceitos de infância se diferenciam.
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Segundo Ariès (1981), no primeiro momento, a criança era considerada um
adulto em miniatura, pois não havia distinção do mundo do adulto e do mundo da
criança. Ela era inserida na sociedade dos adultos, não havendo respeito por suas
particularidades. Já no segundo momento, ocorreu uma mudança de perspectiva na
concepção de criança e se passa a separá-la da vida dos adultos e inseri-la na vida
escolar, para que assim se criasse um mundo infantil.
No último momento, o conceito de infância se consolida quando a criança
passa a ocupar o lugar central da família por conta de se relacionar com a figura dos
anjos, que são seres puros e divinos. Percebe-se que a criança, ao longo da história,
teve suas particularidades e especificidades suprimidas, como demonstram os
estudos de Ariès.
Nesse sentido, Alves (2014, p. 37) ressalta que “a trajetória da infância é
marcada pela discriminação, marginalização e exploração”, tendo em vista que elas
eram tratadas como adultos, sem distinção tanto na sua maneira de vestir como na
participação em festas e danças. A relação com os adultos envolvia vulgaridades e
participação em práticas sexuais. Esse contexto hostil da infância só se transforma
mais tarde, em meados do século XVII. Como destaca Alves (2014, p. 37, grifos do
autor):
As mudanças em relação ao cuidado com as crianças só vêm ocorrer mais
tarde, no século XVII, com a interferência dos poderes públicos e com a
preocupação da Igreja. Dessa forma, surgiram medidas para salvar as
crianças e a relação ao cuidado com a criança. Surge então o sentimento
de infância que será construído por dois momentos, chamados por ele de
paparicação e apego.

A partir das “medidas para salvar as crianças e a relação ao cuidado com a
criança”, surge o sentimento de infância, que inicialmente se constrói com a
paparicação. Nesse contexto, a beleza, ingenuidade e graciosidade serão pilares
importantes para esse sentimento. Posteriormente, o apego vem se contrapor à
paparicação, com o fito de separar a criança do adulto para educá-la de forma mais
racional.
Com o “sentimento de infância”, surgem importantes mudanças no contexto
infantil. Atenta-se para as especificidades de ser criança e diferenciá-la dos adultos,
e assim compreender a infância enquanto categoria social. Embora a infância seja
um período temporário a ser vivido pela criança, esta é também uma construção
social resultante de ações coletivas que se constroem nas interações.
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A infância não é a idade da não-razão: para além da racionalidade técnicoinstrumental, hegemônica na sociedade industrial, outras racionalidades se
constroem, designadamente nas interações entre crianças, com a
incorporação de afectos, da fantasia e da vinculação ao real (SARMENTO,
2000, p. 156).

Dessa forma, a infância é vista como fenômeno social mediante o qual as
crianças interpretam o mundo a partir da “incorporação de afectos, da fantasia e da
vinculação ao real”, o que nos encaminha para uma nova visão sobre as crianças.
Posto que, historicamente, a criança era vista como um ser incapaz de interpretar a
sua realidade, a reprodução interpretativa se contrapõe a essa visão tradicional e
passa a refletir sobre a participação das crianças em suas culturas.
Nesse contexto, Corsaro (2011, p. 57) esclarece que, de acordo com a noção
de “reprodução interpretativa”20, as crianças afetam e são afetadas pela sociedade.
Com esse entendimento, a Sociologia da Infância discute e reflete conceitos de
infância e criança na perspectiva de localizá-las como sujeitos de pesquisa,
propiciando, assim, que se possa ouvi-las e não somente vê-las como objeto. Para
Alves (2014, p. 37-38):

A Sociologia da Infância compreende a criança como objeto de investigação
sociológico por direito próprio, contribuindo para o conhecimento não
apenas da infância, mas principalmente concebendo a infância como uma
categoria social, ou seja, busca a construção de um olhar e de uma nova
postura em direção á criança que é testemunho da sua realidade. A
Sociologia da Infância está imersa numa matriz sócio-histórica que
compreende o sujeito-criança constituído em uma rede de significações,
prenhe de significados, isto é, construído e imbricado em seu meio social.

Segundo Quinteiro (2009), a Sociologia da Infância surge na Europa na
década de 1990, quando sociólogos se reúnem para debater os vários aspectos que
envolvem o processo de socialização da criança e a influência exercida sobre esta
pelas instituições e agentes sociais com vistas à sua integração na sociedade
contemporânea.

20

Trata-se de um conceito criado por Corsaro (2002), no qual a socialização é preferencialmente vista como
um processo mais reprodutivo do que linear. Segundo o autor, o processo é reprodutivo na medida em que as
crianças não se limitam individualmente a interiorizar a cultura adulta que lhe é externa. Pelo contrário, as
crianças tornam-se produtoras ativas da cultura (adulta) e contribuem para sua reprodução através das
negociações com os adultos e da produção criativa de séries de culturas de pares com outras crianças
(CORSARO, 2002). Ou seja, as crianças criam e participam de suas culturas por meio de apropriações do
universo adulto, de acordo com os interesses de seu universo de ser criança.
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A autora destaca ainda “um verdadeiro boom” na produção científica acerca
dos estudos da infância. Iniciou-se o que Sarmento (2000) chamou de olhar
caleidoscópico sobre a Sociologia, no sentido de identificar e aprofundar os estudos
a cerca da presença da infância no desenvolvimento do pensamento sociológico e
com isso descortinar as razões da sua gritante ausência nas correntes clássicas da
Sociologia.
Nessa perspectiva, a Sociologia da Infância busca ouvir as crianças e
perceber, a partir da concepção delas, como pensam, como compreendem, como
interpretam e como produzem cultura. Nesse sentido, Sarmento (2007, p.07)
destaca que:

A Sociologia da Infância propõe o estabelecimento de uma distinção
analítica no seu duplo objecto de estudo: as crianças como atores sociais,
nos seus mundos de vida, e a infância como categoria social do tipo
geracional, socialmente construída. A infância é relativamente independente
dos sujeitos empíricos que a integram, dado que ocupa uma posição
estrutural.

Alves (2014, p.37), em seu estudo sobre A Infância em construção: as fontes
de investigação, esclarece que:

A Sociologia da Infância é um campo de estudo que se propõe a construir a
infância como objeto sociológico, resgatando-a das perspectivas biologistas,
que a reduzem ao aspecto maturacional de desenvolvimento e que
interpretam as crianças como que se desenvolvem independentemente da
construção social, das suas condições de existência.

Assim sendo, a contribuição da Sociologia da Infância para os estudos da
infância e da criança propicia que se possa ouvi-la e que se estabeleça uma
construção social da infância como uma nova perspectiva, com o objetivo de
modificar a visão ocidental e adultocêntrica da criança e se contrapondo também à
percepção de criança como tábula rasa na qual os adultos imprimem a sua cultura.
Nesse cenário, as crianças quilombolas marajoaras são “atrizes sociais” que
participam ativamente do convívio na comunidade, e com isso compreendem,
interpretam e produzem cultura. Nesta mesma direção, Sarmento (1997, p.20-22)
pontua que:
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a consideração das crianças como actores sociais de pleno direito, e não
como menores [...] implica o reconhecimento da capacidade simbólica por
parte das crianças e a constituição das suas representações e crenças em
sistemas organizados, isto é, em culturas. [...] Os estudos da infância,
mesmo quando se reconhece às crianças o estatuto de actores sociais, tem
geralmente negligenciado a auscultação da voz das crianças e subestimado
a capacidade de atribuição de sentido às suas acções e aos seus contextos.

Entretanto, os estudos da infância, mesmo quando reconhecem as crianças
como “atrizes sociais de pleno direito”, têm negligenciado as suas vozes, não
permitindo que elas demonstrem sua capacidade e a sua percepção sobre o
contexto em que vivem. Em contraposição a isso, apresento este estudo que visa ao
protagonismo das crianças, tendo em vista as singularidades e pluralidades da
infância quilombola marajoara.
Dessa maneira, a opção pelo olhar das crianças neste estudo justifica-se pela
disposição e modos próprios de elas se expressarem no cotidiano quilombola de sua
comunidade. Elas têm tempo, espaço e motivação para serem crianças e brincantes.
Como tais, inventam diversão a todo o momento, fazendo uso de coisas simples, e
muitas vezes buscam na natureza o seu brinquedo, utilizam-se da criatividade e
imaginação para viver suas infâncias, e assim expressam a liberdade e leveza de
brincar em meio aos seus quintais, na maré, nos barcos, no campo e no caminho da
escola.
Nesse sentido, Cohn (2005) enfatiza que o “ser criança” está de acordo com o
contexto sociocultural em que ela está inserida. A autora, em seu estudo
Antropologia da Criança, ressalta as diferenças existentes entre as crianças das
diferentes culturas, o que é fundamental para perceber as singularidades e
particularidades das crianças quilombolas na Amazônia marajoara. Assim, ser
criança quilombola é expressar a dinâmica cultural de sujeitos que residem em
territórios étnicos onde a pertença para com a terra e convívio com a natureza são
constantes significativas no seu modo de ser e aprender.
Em vista disso, a pesquisa com as crianças quilombolas marajoaras foi um
momento singular, pois foi possível ouvi-las e percebê-las como agentes produtoras
de cultura, cidadãs que interagem com o território em que vivem, aprendendo e
ensinando novas brincadeiras, novas maneiras de ver e sentir o mundo, trocando
experiências cotidianas que demarcam sua própria existência. Consideramos estas
como sujeitos atuantes. Para Conh (2005, p. 28, grifo do autor):
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A criança atuante é aquela que tem um papel ativo na constituição das
relações sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na
incorporação de papéis e comportamentos sociais. Reconhecê-la é assumir
que ela não é um “adulto em miniatura”, ou alguém que treina para a vida
adulta. É entender que, onde quer que esteja, ela interage ativamente com
os adultos e as outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na
consolidação dos papéis que assume e de suas relações.

Visualizo, assim, a criança quilombola marajoara: um sujeito ativo com um
papel atuante diante do seu contexto, contribuindo significativamente para a
construção social e cultural do grupo a que pertence. Tal postura está em
consonância com os estudos de Corsaro (2002) sobre a socialização na infância,
que ratificam a participação ativa das crianças diante dos seus pares e dos adultos,
criando, participando e se apropriando do mundo social e cultural vivido.
Por essa razão, “estudar esses sujeitos nas suas dinâmicas de relações
sociais, nas suas articulações com o mundo sociocultural” (ALVES, 2014, p. 39-40)
foi ousar desnaturalizar a ausência das vozes infantis negras da Amazônia
Marajoara nas pesquisas em Educação. Saliento que as pesquisas com crianças
ainda precisam ser legitimadas no campo científico e a História da Infância, que
ainda é um campo em construção, precisa se consolidar no campo da História da
Educação, para que assim as vozes das crianças sejam ouvidas e ressaltadas,
posto que valorizar as vozes das crianças é dar credibilidade à criança em seu
contexto específico.
Portanto, esta pesquisa buscou valorizar as vozes das crianças da Vila de
Mangueira, uma vez que elas constroem e interagem com sua realidade,
participando do cotidiano da sua comunidade, assumem papéis distintos na relação
com seus pares e com os adultos, e dessa forma vão construindo e reconstruindo
sua identidade e cultura.
Diante disso, consideramos essas crianças sujeitos que se constroem em
suas vivências cotidianas. Percebo-as, portanto, enquanto seres históricos e sociais.
Nesse contexto, meu foco buscou compreender a sua percepção acerca do seu
brincar e de suas brincadeiras, e com isso desvelar e ressaltar as particularidades
da infância quilombola existente na Amazônia Marajoara, como também a riqueza
presente nas vozes das crianças quilombolas da Vila de Mangueira.
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4. O BRINCAR E AS BRINCADEIRAS

“A gente brinca junto, nós tudo junto, fica divertido,
a gente brinca no Brinquedinho, e a gente inventa
as brincadeiras pra se divertir também” (Jaburá, 10
anos).

Figura 20 - Produção das crianças nas rodas de conversa.

Fonte: De, 2017.
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Nesta seção, fazemos um mergulho no universo do brincar e das brincadeiras
a partir das “vozes” das crianças, bem como descrevemos seus modos peculiares e
singulares de brincar, de viver e de perceber o mundo. Com isso, dou início a esta
seção descrevendo um fragmento da vida dos quilombolas crianças marajoaras, a
partir do recorte da comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira.
Quando o dia começa a amanhecer na Vila de Mangueira, as crianças já
estão de pé, acordam cedo! Em seguida, algumas vão para a maré tomar banho,
acompanhadas ou não de seus pais ou responsáveis. Outras fazem isso em suas
casas mesmo. Algumas casas da comunidade já contam com banheiro e água
encanada; outras ainda não.
Nesse percurso, já se iniciam as primeiras brincadeiras do dia: um correndo
atrás do outro, apostando corrida, uma “pira-pega” ou ainda um “esconde-esconde”
pelo caminho da maré. As que ficam em casa começam a aparecer nas portas e
janelas das casas, como se verificando as possibilidades do dia. A primeira refeição
do dia é um café puro. Em algumas ocasiões, quando o orçamento familiar permite,
leite, bolacha e pão.
Após a refeição, as crianças se dividem entre as que estudam pela manhã, e
as que estudam à tarde. Geralmente, as menores de quatro a oito anos estudam
pela manhã. Nesse período, as aulas são de 08h00min. às 11h30min., e as maiores
de nove a 12 anos estudam pela tarde, de 13:15min. às 17h30min.
Consideramos oportuno aqui um relato de uma observação, escrita no diário
de campo. No primeiro dia da pesquisa, observamos as crianças indo para escola no
período da tarde, mais ou menos por volta das 13h00min., juntaram-se umas cinco
ou seis crianças e foram percorrer o caminho da escola. Cantavam uma música que
não conseguíamos compreender com exatidão e em alguns momentos se
agachavam como se fizessem uma coreografia. Riam bastante umas das outras e
depois imitavam andar a cavalo e com saltos percorriam mais rapidamente o
caminho.
Quando perceberam que estavam sendo observadas, imediatamente
pararam. Então, aproveitamos a pausa e fomos até elas. Indagamos sobre a música
que cantavam e elas simplesmente responderam: Ah! Era brincadeira nossa!
Mediante essa observação, iniciamos a pesquisa de campo com a percepção da
importância do brincar na vida cotidiana dessas crianças.
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As brincadeiras no caminho da escola foram as primeiras vivências lúdicas
observadas in loco. Em seguida, observamos que as expressões da ludicidade se
alternavam entre os períodos de estar na escola e fora dela. Vale mencionar que
posteriormente muitas crianças relataram o brincar na escola. Porém, como este não
é o foco da pesquisa, não nos deteremos a ele. Focaremos no brincar fora da escola
por ele retomar a essência da ludicidade, a qual foi considerada neste estudo.
É muito comum ver as crianças no campo ou nos quintais, envolvidas nas
mais diversas brincadeiras. Em algumas ocasiões, adentram a mata para alguma
atividade, seja para pegar mato para lenha, seja para catar frutas, seja somente para
brincar de se esconder ou outra brincadeira. Assim, elas seguem o ritmo familiar e
comunitário. Por isso, estão sempre envolvidas nos trabalhos, na alimentação, nas
reuniões, festejos, celebrações e em tudo o que envolve a comunidade.
À noite, a diversão fica por conta do jogo de cartas (baralho). Em geral, o jogo
é o pif-paf. As crianças reúnem-se geralmente ao lado da casa do Seu Teta para
utilizar a maloca, onde a mesa, os bancos e as cadeiras já ficam prontos para o
jogo. À tarde, este local é usado pelos adultos com o mesmo intuito: jogar. Ao cair
da noite, os adultos se recolhem para assistir à televisão e as crianças ocupam esse
espaço para repetir a atividade do jogo.
O fim de semana é o momento em que as crianças ficam sem atividades da
escola. Contudo, ocupam-se de atividades na igreja, como a catequese, ou ainda
em torneios de futebol, banhos mais demorados na maré21 ou passeios a pé ou de
bicicleta para outras comunidades ou para as fazendas próximas, com o intuito de
visitar parentes ou ajudar na venda de algum produto. Porém, em meio a qualquer
atividade, há sempre oportunidade para brincadeiras, como elas relatam.
Nesses dias, o tempo é mais livre para brincar e se divertir. Como os próprios
intérpretes definem nas falas abaixo:

Quando não to na escola, tô brincando com os amigos, mas na escola eu
também brinco (Marichai, 10 anos).
De manhã, eu fico com os meus irmãos, nossa mãe vai trabalhar, aí a gente
brinca muito, sobe na árvore do quintal, fica se balançando, é muito legal, aí
de tarde vou pra escola estudar, e brincar também (Caqui, 12 anos).
Eu brinco todo dia, cedo a gente brinca de várias brincadeiras legais. À
noite, a gente gosta de jogar baralho, eu jogo futebol também, mas não dá
pra jogar de noite (Sarubé, 10 anos).
21

Como as crianças denominam o rio.
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Eu brinco com os meus irmãos e com os meus amigos, dia de domingo é
muito bom pra nóis jogar futebol, porque tá todo mundo livre pra brincar
(Pimenta, 11 anos).
Nos dia de sábado, nós vai pra Salvaterra pra vender o peixe. É divertido
porque na feira dá pra brincar de um monte de coisa (De, 12 anos).

Identifica-se nas falas das crianças que o cotidiano das brincadeiras, seja na
escola, seja fora dela, possui uma intensidade rotineira. No dizer de Sarubé “eu
brinco todo dia”. Cotidiano que se satisfaz na coletividade, quando possibilita a
inclusão dos irmãos e amigos. Como ressalta a menina Pimenta, tudo isto é
permeado pelo prazer de brincar.
Desse modo, os intérpretes tornam-se brincantes e ocupam os espaços da
comunidade e o seu tempo-infância, realizando brincadeiras de acordo com a sua
realidade local. Com essa perspectiva, retoma Brougère (2000), quando ressalta a
brincadeira como um processo de relações interindividuais, portanto cultura, já que
parte dos elementos que as crianças encontram no seu ambiente imediato, em parte
estruturado por seu meio, para se adaptar às suas capacidades.
A comunidade possui um número significativo de crianças. Quase todas
estabelecem laços de parentesco entre si, e as que não possuem se unem às outras
pelos objetivos comuns: viver suas infâncias, brincar e interagir através das
brincadeiras. Isso faz com que elas estejam sempre juntas, em grupos de cinco ou
mais, entre meninos e meninas. É muito raro ver uma criança circulando sozinha.
Diante disso, e das observações feitas em campo, reconheço as crianças da
Vila de Mangueira como brincantes que possuem um cotidiano permeado pelo
lúdico, pois têm tempo e espaço para brincar e assim viver suas infâncias como um
tempo lúdico.
A liberdade e a espontaneidade estão presentes no cotidiano das crianças da
Vila de Mangueira, e as brincadeiras estão presentes em diversos momentos da vida
cotidiana delas. Desse modo, as crianças inventam o seu brincar, decidem as regras
dos jogos e ressignificam a natureza conforme a necessidade das brincadeiras,
tornando-a brinquedos diversos. Nesse contexto, o brincar e as brincadeiras são
aspectos fundamentais para o processo de socialização e vivência da infância
singular dos quilombos marajoaras.
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O brincar nas “vozes” das crianças assume uma função significativa em suas
vidas, a demonstrar que suas infâncias são marcadas como tempo de brincar.
Nesse sentido, quando indagadas sobre o que é brincar, responderam:

Brincar para mim é legal, é divertido, é ser livre, e poder sair para correr
(Kelé, 10 anos).
Ficamo muito alegre nas brincadeiras, a gente ri, é muito bom, bom mermo
(Sarubé, 10 anos).
Eu brinco porque é divertido (Tia Coconda, 09 anos).
Gosto de brincar com meus amigos porque é legal (Noca, 09 anos)
Eu brinco de bola, de um monte de brincadeira legal (Biel, 09 anos).
A gente brinca junto, um vai chamar o outro pra brincar, é muito legal (Cai
Cai, 09 anos).
Eu brinco para me divertir, o cara ri muito com as brincadeiras que a gente
brinca (Lily, 09 anos).
Brincar é se divertir (Jarubá, 10 anos).
Ah! Brincar é se divertir, é rir, é se distrair, é bom (Catú, 10 anos)!

Percebi nas falas das crianças que o brincar está relacionado à diversão, ao
lazer, ao prazer de estar com os amigos, a jogar futebol, a jogar baralho.
Demonstram, assim, que o brincar para elas é uma atividade prazerosa que se
realiza na coletividade, isto é, que existente naco-dependência do outro.
Ao ressaltarem a diversão e o lazer como sensações vividas pelo brincar,
resgatam o dizer de Caillois (1990) quando considera que imagens e símbolos se
envolvem nas manifestações lúdicas, associando simultaneamente alegria e
divertimento. Além disso, no que tange ao simbólico, Geertz (2012) e Thompson
(1995) convergem suas ideias, considerando a questão simbólica como reveladora
das construções culturais presentes nos fenômenos.
Destarte, as manifestações lúdicas das crianças da Vila de Mangueira
convergem enquanto práticas culturais, visto que elas em suas falas elaboram um
discurso simbólico sobre suas vivências lúdicas, nas quais os significados são
atribuídos a partir das suas interpretações culturais. Assim, ao longo da
permanência na comunidade, foi possível observar diversas formas de brincar entre
as crianças e elas relataram várias outras possibilidades de divertir-se.
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Ressalto uma observação significativa do campo: a maneira como organizam
as brincadeiras se dá pela interação entre elas, juntam-se em grupos de meninas,
de meninos e mistos, elaboram suas regras e expressam a autonomia do brincar
simplesmente pela disponibilidade e vontade de brincar. Em vista disso,
apresentamos a fotografia abaixo, cujos intérpretes organizam-se em grupos para
compor a brincadeira de polícia e ladrão.
Figura 21 - A intérprete Caqui organizando os grupos que irão compor a brincadeira de polícia
e ladrão.

Fonte: Arquivo pessoal.

Ainda nesse contexto, vale mencionar a quase inexistência de brinquedos
industrializados na vivência das crianças da Vila de Mangueira. Com isso, elas
reaproveitam e ressignificam elementos da natureza e outros para brincar, como é o
caso do galho e das sandálias usadas para dividir o campo do jogo na foto acima.
Com essa atitude, envolvem-se num processo de interação local que envolve a
criatividade e a ludicidade com o ambiente em que vivem e com as possibilidades
existentes.
Nesse panorama, Oliveira (2010, p. 87) destaca que o ato de brincar é, ao
mesmo tempo, forma de interação das crianças com os objetos que representam
práticas culturais locais e a maneira como mudam a função e significação dos
mesmos objetos justifica-se pelos interesses e desejos do grupo de crianças. Em
outras palavras, as crianças quilombolas marajoaras interagem com a natureza de
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acordo com os significados necessários para suas brincadeiras. Assim, o galho seco
da árvore vira “aquilo que serve para dividir” campos opostos em um jogo ou de uma
brincadeira. Em outro momento, o mesmo galho de árvore pode ser a bandeirinha a
ser pega, ou ainda parte da trave do jogo de futebol.
Mediante este cenário de interação, evidenciamos a idade como uma variável
interessante. Dada a sua disparidade expressiva, juntam-se crianças de dois a 14
anos para uma mesma brincadeira. Isso talvez ocorra devido ao convívio. Na Vila de
Mangueira, as crianças passam muitas horas juntas umas com as outras. A vivência
cotidiana permite a interação entre elas, tornando-as parentes. Ainda que não o
sejam, o fato de serem criadas na mesma localidade as aproxima, unindo-as de uma
forma muito fraterna.
Além disso, as famílias geralmente possuem três ou mais filhos, de modo que
as crianças maiores têm de cuidar das menores, o que possibilita a integração das
crianças pequenas nas brincadeiras. Com essa mesma perspectiva, Lancy, Bock e
Gaskins (2010) reconhecem esse processo de interação entre crianças de diversas
idades como importante para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo delas.
A interação entre as crianças que compartilham contextos cotidianos
semelhantes é inerente à sua vivência. Juntas, aprendem habilidades, maneiras de
como lidar em situações úteis, tarefas domésticas, outros tipos de trabalho e as
brincadeiras. Dessa maneira, Brougère (2000, p. 98) afirma que “a brincadeira
pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é
inata, pelo menos nas formas que ela adquire junto ao homem”.

4.1 As brincadeiras e o jogo
Neste estudo, compreendemos as brincadeiras tal qual as “teias de
significados” propostas pela concepção de Geertz (2012), quando ressalta que as
teias que se constroem por quem produz, recebe e, sobretudo, compartilha certas
práticas. Desta feita, são interpretadas as relações vividas pelos sujeitos nos
contextos em que se realizam. Nessa perspectiva, as falas das crianças sobre suas
brincadeiras passam a construir as teias que envolvem o seu olhar acerca do seu
fazer lúdico. Ao serem indagadas sobre o que é uma brincadeira, as crianças
disseram:
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Uma brincadeira é quando a gente se junta para se divertir (Noca, 09 anos).
Brincadeira, pra mim, é o que eu faço com os meus amigos (Cai Cai, 09
anos).
Brincadeira, ah, é pira-esconde, pega-pega, peteca, jogar bola, tem um
monte (Sarubé, 10 anos).
É jogar bola, baralho, correr, nadar, é tudo que dá pra se divertir (Kelé, 10
anos).
É juntar todo mundo, forma uma grande brincadeira (Lily, 09 anos).
Brincadeira é o que a gente faz no Boi Brinquedinho (Lelé, 12 anos).
Brincadeira é a mesma coisa que diversão (Catú, 10 anos).
É se divertir, pro cara de distrair, como jogar bola, ir nadar, ir pescar. É tanta
que nem me lembro (De, 12 anos).
Lá no Boi Brinquedinho tem muita brincadeira (Malax, 13 anos).

Percebe-se na voz das crianças que o conceito de brincadeira tem um
significado muito claro e o seu fazer cotidiano relaciona-se diretamente à diversão e
a estar com o outro, valorizando a coletividade. Assim, as brincadeiras tornam-se
uma atividade de construção coletiva. Brincar, para elas, é jogar e participar do Boi
Brinquedinho.
As respostas estão relacionadas pela maioria das falas com as experiências
vivenciadas pelas crianças em seu cotidiano e no universo cultural da sua
comunidade. Mais adiante, falarei especificamente sobre a manifestação lúdica
denominada Boi Brinquedinho numa subseção específica, dada a sua importância
no contexto das vivências das crianças quilombolas da Vila de Mangueira.
No sentido de explicitar um panorama amplo sobre as brincadeiras relatadas
e vivenciadas pelas crianças quilombolas da Vila de Mangueira, apresento o quadro
abaixo, considerando o que as crianças contaram sobre suas brincadeiras.

INTÉRPRETES
Tia Coconda
Noca
Biel
Cai Cai
Lily
Jaburá
Kelé
Marichai

Quadro 04 - Nomes das brincadeiras relatadas pelos intérpretes da pesquisa.
NOME DAS BRINCADEIRAS
Boi; Dançar; Pira-Pega; Pira-Ajuda; Bola; Baralho; Correr; Pescar.
“A Paloma Mandou”; Bandeirinha; Baralho; Bola; Dançar; Pira-Pega; Polícia e Ladrão; Boneca.
Baladeira; Nadar; Pescar; Bola; Baralho.
Bandeirinha; Pescar; Casinha; Bola; Macaca.
“Mata-Peixe”; Pira-Pega; Polícia e Ladrão; Bola; Vôlei; Corrida.
“Cinco Pedras”; Boi; Pira-Pega; Bandeirinha; Correr; Macaca; Polícia e Ladrão; Boneca.
Baladeira; Nadar; Bola; Pira-Pega; Polícia e Ladrão; Boi.
Polícia e Ladrão; Pira-Pega; Pira se esconde; Bola; Mata no Meio; Pira Ajuda; Pira Cola;
Paloma Mandou; Cinco Pedras.
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Catú
Sarubé
Pimenta
De
Lelé
Caqui
Malax

“Guerra de barro”; Pira-pega; Pira se esconde; Pira-Ajuda e futebol.
Pira-Pega; Pira-Mãe; Pira-Ajuda; Futebol; Queimada; Corrida; Vaqueiro; Pescar.
Pira-Pega; Bola, Jogar videogame; Adoleta; Nadar; Correr no campo; Corrida;
“Paloma Mandou; Futebol; Queimada; Bandeirinha; Pira-pega; Nadar.
Boi; Dançar; Nadar; Casinha; Cozinhar; Mata no Meio; Queimada; Bola; Boneca; Baralho.
Bandeirinha; Boi; Futebol; Baralho; Bola; Bandeirinha; Pira-Pega; Boi.
Peteca; Boi; Futebol; Pira-Pega; Macaca; Paloma Mandou; Bandeirinha; Esconde-Esconde;
Cinco Pedras.

Fonte: Elaboração própria.

Ao considerar as falas das crianças sobre do que brincam, identifica-se a
repetição de algumas brincadeiras. Percebi que todas as manifestações lúdicas
citadas são de conhecimento dos intérpretes, independentemente de terem sido
citadas ou não, o que significa que todas as brincadeiras organizadas no quadro
acima fazem parte do brincar delas.
Algumas brincadeiras das crianças quilombolas da Vila de Mangueira
puderam ser observadas no momento de sua realização, isto é, no ato do fazer
lúdico. Entretanto, destacaremos o dizer de Huizinga (2012), na sua apresentação
de quatro características gerais dos jogos: a presença de regras, a fuga da
realidade, a questão tempo-espaço e a livre escolha. Durante as conversas com as
crianças quilombolas marajoaras da Vila de Mangueira, pôde ser desvelada a
presença das regras a partir da fala do intérprete De (12 anos), quando me explicava
a brincadeira “Paloma mandou”:

Uns ficam pra banda daqui, outros ficam pra lá; um dos que ficam pra lá vai
falar “a Paloma mandou correr”; aí todos vai correr; e quando ele mandar
parar, tem que falar “a Paloma mandou parar”; e se não parar; ele num vai;
vai errar (De, 12 anos).

Na fala de “De”, identifica-se que as regras das brincadeiras são claras e
esclarecidas, mesmo que não exista uma explicação explícita do que pode e do que
não pode ser feito, os brincantes tomam suas posições para que o fazer lúdico
aconteça. A forma de brincar vai se configurando de modo que um brincante assume
o papel de narrador do brincar e diz: “A Paloma mandou correr”. Todos os outros
participantes devem correr e só parar diante do sinal do narrador, que deverá dizer
“A Paloma mandou parar”, e aquele que não para, erra, ou seja, quem não obedecer
às regras erra, e a consequência disso é sair da brincadeira, devendo esperar a
próxima rodada para se inserir novamente.
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A fuga da realidade se relaciona ao “faz-de-conta” que envolve algumas
brincadeiras. A imaginação e a representação estão presentes nas manifestações
lúdicas. Nesse contexto, destacamos a fala de Malax sobre o Boi Brinquedinho:

Na brincadeira do Boi Brinquedinho, eu sou o Médico, eu tenho poder de
curar o mau, de tirar tudo de ruim do mundo, eu curo o boi (Malax, 13 anos)!

O tempo e o espaço atravessam a compreensão de que as brincadeiras são
mediadas por um tempo, como no caso do jogo de cartas, que acontece sempre à
noite para as crianças, não por conta da livre escolha, mas pela possibilidade de
brincar. O tempo da brincadeira perdura conforme o interesse lúdico dos brincantes.
Nesse caso, a livre escolha é mediada pela vontade e intencionalidade do brincar.
Nesse sentido, ressaltamos a voz de Noca sobre o fim de determinada
brincadeira:

Quando acaba a brincadeira, é porque a gente já tá pensando em outra, a
brincadeira não acaba não, ela muda de uma pra outra, para não enjoar e
pra divertir mais (Noca, 09 anos de idade)

De acordo com a fala de Noca, compreendemos que o tempo e a dinâmica da
brincadeira modificam de acordo com a vontade e interesse do brincante, isto é, a
liberdade lúdica que mensura o tempo da brincadeira juntamente com a opção de
permanecer nessa ou em outra brincadeira. Assim, demarcamos as características
do jogo, em consonância com a percepção de Huizinga (2012), evidenciando as
particularidades que proporcionam ao jogo um significado simbólico.
A compreensão do jogo como uma atividade simbólica nos aproxima das
contribuições de Thompson (1995), quando apresenta os aspectos existentes nas
formas simbólicas. Desse modo, pode-se interpretar que Huizinga (2012) e
Thompson (1995), quando refletem sobre os jogos e as brincadeiras, aproximam-se
nas seguintes perspectivas: a livre escolha com o aspecto intencional, a fuga da
realidade com o aspecto referencial, a presença de regras com o aspecto
convencional e a questão do tempo e espaço com o aspecto contextual.
Nessa senda, as vivências dos jogos e dos brincares das crianças da Vila de
Mangueira perpassam os aspectos simbólicos que se movem pela aceitação,
disposição, vontade e cordialidade exigida pelo fazer lúdico. No convívio com as
crianças da Vila de Mangueira, identifiquei diferença entre expressões como
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“brincar” e “jogar”. Cada uma determina uma vivência lúdica diferenciada, muito
embora as duas possam ocorrer no mesmo espaço e possuam a mesma relação do
divertir-se.
Considerando as falas das crianças em torno das suas manifestações lúdicas,
ao serem perguntadas sobre o que é jogo, elas afirmaram:

Jogar é bola, futebol (De, 12 anos).
Jogar futebol, baralho (Catú, 10 anos).
É juntar todo mundo no campo para jogar bola, antes tem que pegar a bola
(Malax, 13 anos).
Arrumar o baralho para poder jogar, mistura as cartas tudinho, misturar bem
(Lelé, 12 anos).
Jogo! Para mim é uma brincadeira (Biel, 09 anos)!
É jogar bola, jogar baralho (Cai Cai, 09 anos)!
Jogar futebol (Lily, 09 anos)!
Jogar é brincar (Noca, 09 anos)!
Jogo é pra se divertir com a bola ou com o baralho (Tia Coconda,09 anos).

As “vozes” das crianças sobre o conceito de jogo estão associadas a
vivências específicas como o futebol e o baralho. São jogos vivenciados
cotidianamente pelos moradores da comunidade remanescente de quilombo Vila de
Mangueira. Tanto adultos como crianças jogam futebol e cartas (baralho)
constantemente. Noca e Biel relatam o entendimento baseado na diversão,
enfatizando as sensações provocadas pelo jogo. Ainda é possível perceber que uma
das falas, “Jogar é Brincar!”, retoma o sentido lúdico, o qual preconiza essa
pesquisa.
Nessa perspectiva, jogar para as crianças da Vila de Mangueira segue as
regras criadas por elas mesmas. Como exemplo, o jogo de futebol, jogado ou
brincado, com times grandes (de até oito ou dez crianças de cada lado), ou com
times pequenos (uma dupla de crianças), seguem suas próprias regras, com pouca
coerência com a realidade. O importante é a diversão, a descontração e o prazer
existente na atividade, o que corrobora o dizer de Caillois (1990, p. 09), quando
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afirma que o jogo é descontração, diversão, pois propicia tranquilidade e diversão,
sem consequências na vida real.
Ainda nesse sentido, Jefferson José Moebus Retondar afirma que:

O jogo pode e deve ser apreendido como uma possibilidade de se exercitar
também a capacidade crítica e reflexiva de se pensar a realidade e de se
propor possíveis mudanças para ela. Como as mudanças são sempre
possíveis e nunca ideais, pois atendem necessidades e sentidos que podem
ao longo do curso serem substituídas por outras necessidades e outros
sentidos, as mudanças de rumo, novos ajustes, incorporações e supressões
das regras se apresentam como importante mecanismo de atendimento às
necessidades do próprio jogo e, consequentemente, dos jogadores
(RETONDAR, 2013, p. 61).

Observando a “capacidade crítica e reflexiva” que as crianças possuem de

pensar e refletir sobre a sua própria realidade e adaptá-la para que a brincadeira se
desenvolva e expresse a “voluntariedade” presente no jogo. Como ressalta Retondar
(2013, p. 58), “A voluntariedade no jogo nos ensina que o espírito da alegria do
lúdico é o que deve imperar contra qualquer tipo de obrigação ou imposição externa
ao próprio jogo”. Dessa forma, a única condição para participar do jogo é a própria
vontade de jogar. Como explicitam as falas dos intérpretes Kelé, Marichai e Catú
sobre o jogo de bola:

Eu gosto de jogar bola no campo, jogo até no time das meninas, elas são
boas (Kelé, 10 anos).
Nóis joga no campo e na quadra da escola, nóis joga de descalço (Marichai,
10 anos).
Meu pai e minha mãe jogam bola, eles me ensinaram, aprendi vendo eles
jogarem aqui no campo (Catú, 10 anos).
Aqui nós joga futebol, tudo junto, menino e menina, vamos formando os
time e pronto (Jarubá,10 anos)!
A gente usa as árvores pra ser as traves, por isso que é bom brincar pro
lado de lá (Noca, 09 anos).

Percebi na observação e nas falas dos intérpretes que o jogo é uma
possibilidade de brincar e de se expressar livremente em espaços de convivência
comum, onde a realidade se adapta para atender às necessidades do jogo, assim
com as regras são suprimidas e/ou acrescidas para que o jogo e os jogadores
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possam jogar. Nessa perspectiva, o jogo é inclusivo. Todos podem jogar, e não há
distinção de idade nem de gênero para participar.
Meninos e meninas de idades variadas jogam futebol nos quintais, no campo
e no ramal. O brinquedo é a bola; a trave é marcada pelas árvores; o jogo é formado
por duplas, trios ou grupos que se revezam até fazer o gol – ápice do jogo – a
brincadeira acontece enquanto seus pais, parentes e vizinhos se reúnem para o jogo
de cartas, atividade muito comum na comunidade Vila de Mangueira, tanto entre os
adultos quanto entre as crianças.
Diante disso, Huizinga (1992) destaca o jogo como um elemento integrante da
cultura, sendo essencial para o desenvolvimento humano - o jogo destaca-se como
manifestação primeira da ludicidade, possuindo diversas formas e características
específicas, segundo autores que o interpretam. Nesse contexto, os intérpretes
abaixo consideram o jogo como uma brincadeira, como um lazer que propicia
divertimento e alegria. Isso se evidencia pelas falas abaixo:

Jogar bola é muito bom, a gente se diverte pacas! Pense numa brincadeira
divertida (Sarubé, 10 anos)!
É muito bom quando nosso time ganha, o cara se diverte muito jogando
bola (Marichai, 10 anos)!
As meninas daqui sabem brincar de bola, a gente tem time que joga contra
os meninos, a gente se diverte e às vez ganha (Lelé,12 anos)!

Ainda com relação ao jogo, os intérpretes apresentam a diferença existente
do jogar para as crianças e para os adultos: o jogo de baralho dos adultos tem um
caráter de aposta, onde se precisa de concentração e atenção para não falhar, pois,
caso isso aconteça, perde-se, e, no caso dos moradores da comunidade de
Mangueira, perde-se dinheiro. Entre os adultos, para a realização do jogo de cartas,
são feitas apostas financeiras. Já para as crianças, jogar cartas é uma brincadeira,
uma distração, uma diversão, como destacaram as falas abaixo:

Nós brinca de baralho à noite, porque é quando a madrinha deixa, porque aí
já acabou o deles, e a gente pode usar o baralho e a mesa (Lelé,12 anos).
Nós joga baralho na maloca, nós é sem apostar, é só pra brincar mesmo,
pra distrair, pra divertir (Caqui, 12 anos).
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Assim, o jogo se apresenta como uma expressão das vivências lúdicas das
crianças quilombolas marajoaras da Vila de Mangueira. A partir da permissão para
usar as cartas do baralho e da disposição das árvores, jogam o pif-paf22, o futebol
composto por meninos e meninas, exercitando a coletividade, a cooperação, o
respeito e a autonomia. Com isso, destaco o jogo como uma brincadeira que
assume um caráter coletivo e inclusivo.
Em vista disso, a ludicidade envolve o jogo como fenômeno cultural, pois é
carregado de significado, possuem em si representações simbólicas que agregam o
grupo. Assim, o jogo e as manifestações lúdicas são aspectos que dão suporte para
a coletividade. Em outras palavras, “para estar junto e com dos outros”.
Nessa perspectiva, o jogo é visto como uma brincadeira inerente à sua
condição de criança e é aprendido pela atenção. Conforme assinala Ingold (2010),
em seu estudo Pedagogia da Atenção, as crianças veem os adultos jogarem,
observam atentamente e aprendem, pois o olhar atento está treinado para aprender,
como bem explicitam as falas dos intérpretes Cai Cai, Sarubé, Biel e Kelé.

Eu via meu pai, minha mãe jogar baralho, e assim aprendi. Quando eles
jogam, a gente não se mete. Quando eles terminam, aí começa o nosso
jogo. Nós num aposta, só brinca mesmo (Cai Cai, 09 anos).
Eu não sei ainda brincar de baralho, mas fico olhando para aprender,
porque eu acho legal (Sarubé,10 anos).
A gente aprende a jogar bola vendo os outros jogar lá no campo. Jogar é
muito legal, bom pra distrair o cara, e o melhor é quando ganha, mas se não
ganhar não tem problema também, mas ganhar é mais legal (Biel, 09 anos).
Eu ia sempre ver os time daqui jogar, ficar olhando tudinho o jogo, e depois
fui aprendendo. Agora eu jogo, e eu sou bom de bola, quero ser jogador
(Kelé,10 anos).

Evidencia-se nas “vozes” das crianças o modo como aprendem a jogar. Este
se relaciona com a sua vivência cotidiana, com o ver o outro fazer, e assim destacase a relação do prazer e da tradição. Desse modo, o jogo é uma manifestação lúdica
que se insere na cultura quilombola marajoara, apresentando, sobretudo, traços
identitários desse povo que tem no jogo um lazer muito apreciado, e isso o torna
rotineiro nas comunidades remanescentes de quilombos, como é o caso da Vila de
Mangueira.

22

Um tipo de jogo de baralho.
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É muito comum no período da tarde, pós-almoço, os moradores (adultos e
idosos) se reunirem para jogar baralho e ficarem envolvidos nesta atividade até o
cair da noite. De forma semelhante são os times de futebol, formados e apreciados
por homens e mulheres. Esse contexto resgata a percepção de Duvignaud (1997),
ao conceber o jogo, a brincadeira e a ludicidade como algo sem preço que traz
prazer para a vida e, por essa razão, não tem preço e se justificam por si só.
Ainda nesse contexto, apresenta-se outro elemento importante para se
compreender o jogo: os pares, com quem se joga. Nesse sentido, Geertz (2012)
destaca que as relações estabelecidas entre os sujeitos são fundamentais para
compreender o aspecto cultural dos fenômenos. Diante desse entendimento, as
crianças da Vila de Mangueira foram indagadas sobre com quem brincavam, e todas
responderam citando o nome das outras crianças da comunidade. Sobre a pergunta
com quem aprenderam as brincadeiras, as respostas também eram o nome de
alguma outra criança ou morador (a) da comunidade.
O que expressa a interação e a coletividade existentes na convivência entre
elas, pois compartilham suas infâncias e vivências lúdicas. Destaco aqui algumas
respostas sobre a pergunta “com quem brincam?”:

Eu brinco com os meninos, com o Neguinho, Kelé, Marichai e com a Cai
Cai, Jaburá e eles tudinho ((apontando para as crianças que estavam na
maré)) (De, 12 anos).
Meus irmãos, minha irmã, meus primos, meus amigos, com o Kelé, o Catú e
a Pimenta (Marichai,10 anos).
Com eles ((apontando para as crianças que estavam dentro da maré)), com
a Zuleide e o Neguinho (Biel, 09 anos).

Outro aspecto importante é a ocorrência do nome de algum morador como
aquele que ensina certas brincadeiras, conforme evidencia o dizer de Noca,
referindo-se a quem lhe ensinou a brincar de nadar, e Catú, sobre como aprendeu a
jogar bola.
Eu aprendi a nadar com o Teta, ele que ensina nós, ele pega a gente pelo
braço e pela barriga e joga nós no meio, aí a gente aprende e sai nadando
(Noca, 09 anos).
Eu aprendi a jogar bola com meu pai. Ele me ensinou as posição tudinho,
como fazia o gol e como tinha que se defender das quebradas dos outro, e
a quebrar também ((risos)), eu sou bom quem nem meu pai é (Catú, 10
anos).
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Essas respostas reafirmam, sobretudo, a relação de convivência entre as
crianças que participam deste estudo com os moradores da comunidade, pois, além
de compartilharem o mesmo lócus, enquanto espaço geográfico, também partilham
as vivências das brincadeiras.
Dessa forma, as crianças ocupam a comunidade com seus brincares. Elas
brincam em todo lugar, interagem e ressignificam a natureza de acordo com as suas
necessidades lúdicas. Como exemplo disso, temos a utilização do “mataparte”23
para ser a bandeirinha, o taco, as traves, entre outros elementos das brincadeiras.
Diante disso, apresentamos a fotografia abaixo:
Figura 22 - A intérprete Noca apresentando o mataparte.

Fonte: Arquivo pessoal.

Os brinquedos são a própria natureza: galhos, árvores, a maré, a canoa, o
campo, tudo vira brinquedo. A relação com o simbólico acentua-se diante da quase
inexistência de brinquedos materiais (físicos). Quando muito, as crianças têm uma
bola utilizada para jogar futebol, diversão muito apreciada pelos meninos e pelas
meninas também, além da baladeira confeccionada por elas a partir de galhos e
restos de elástico.
23

É uma planta herbácea. Tem forma arbustiva; flores amarelas, folhas trefilares com formato oval e
frutos em vagens que, anualmente, enfeitam os campos de pastagens e campos abertos em meio à
vegetação, também conhecida como mata-pasto.
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Contudo, a intérprete Pimenta relata o acesso ao videogame somente em
suas idas a Belém e a Soure. Assim destacou em sua fala:

Quando vou em Belém e em Souré, na casa dos parentes, eu jogo
videogame, acho bom! Mas aqui não tem, mas tem muitas outras
brincadeiras boas também (Pimenta, 11 anos).

Diante desse relato, observa-se a ausência de brinquedos materiais no
cotidiano das crianças quilombolas marajoaras da Vila de Mangueiras. Entretanto,
essa ausência não dificulta as brincadeiras, pois no universo lúdico dessas crianças
tudo à sua volta pode vir a ser um brinquedo. Nessa perspectiva, retomamos a
definição de brinquedo proposta por BROUGÈRE, 2000, p. 62 :

Brinquedo a partir da sua relação com a brincadeira, brinquedo é aquilo que
é utilizado como suporte numa brincadeira; pode ser um objeto
manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca, uma sucata,
efêmera, que só tenha valor para o tempo da brincadeira, um objeto
adaptado. Tudo nesse sentido, pode se tornar um brinquedo e o sentido de
objeto lúdico só lhe é dado por aquele que brinca enquanto a brincadeira
perdura .

As crianças da Vila de Mangueira buscam seus brinquedos na sua vivência
cotidiana. Estes se tornam suportes que têm seu valor ou significado determinado
pela brincadeira. Com esse entendimento, “tudo pode ser tornar um brinquedo”, ou
seja, os recursos presentes no cotidiano da comunidade são suportes para as
manifestações lúdicas.
Kramer (2009) destaca a relação cultural presente nos brinquedos. A busca
de objetos para brincar motiva as crianças a colecionar objetos presentes em seus
contextos, atribuindo-lhes significados “numa lógica diferente da dos adultos, ordena
e reagrupa suas coleções conforme o cenário que compõe suas narrativas”
(KRAMER, 2009, p. 171).
No contexto das crianças quilombolas marajoaras, os objetos utilizados nas
brincadeiras são elementos da natureza ressignificados de acordo com as
manifestações lúdicas. Esse processo criativo se constrói a partir da imaginação
aliada à realidade cotidiana delas. Isso retoma os estudos de Vygotsky (2009),
quando afirma a relação existente entre imaginação e realidade a partir do fato de
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que toda obra construída no universo da imaginação se constrói a partir da realidade
presente em experiências anteriores da criança.
Nessa senda, o brincar proporciona uma relação entre as crianças e seus
brinquedos. De acordo com esse ponto de vista, Brougère (2000) ressalta a
brincadeira como uma confrontação com a cultura, pois o brincar possibilita à
criança

produzir,

reproduzir,

apropriar-se,

transformar,

modificar

e

atribuir

significados. “O brinquedo, com suas especificidades, oportuniza para as crianças
um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, trazendo-lhes também
formas, imagens e símbolos para serem manipulados” (BROUGÈRE, 2000, p. 42).
Isto posto, considero uma correspondência entre as vivências e as
brincadeiras, e também entre o objeto e o brinquedo. Os significados atribuídos a
eles só são conhecidos por quem brinca. Nesse sentido, Pereira (2009) denota a
intencionalidade da brincadeira e do brinquedo como sendo o sentido que o
brincante atribui. Somente ele sabe ao certo o significado atribuído; nós fazemos
apenas leituras desses sentidos, os quais podem não ser os mesmos atribuídos por
eles. Por essa razão, asseguram-se neste estudo as vozes, as interpretações e
compreensão de seus intérpretes.
4.2 O Boi Brinquedinho

O Boi Brinquedinho é uma manifestação lúdica, carregada de simbologia
proveniente da história de um boi. Envolve encenação: cada criança assume um
personagem. Além disso, envolve também música e alegorias dispostas pelos trajes
específicos. As alegorias são usadas somente em apresentações “oficiais” do mês
de junho ou em alguma comemoração da comunidade. Vale ressaltar que não
centramos nossas análises nesses momentos.
O interesse pelo Boi Brinquedinho se deu em decorrência de as crianças o
terem me apresentado como uma brincadeira muito divertida e apreciada por elas.
Basicamente, é uma narrativa teatralizada em torno do roubo do boi por Pai Chico.
Por conta disso, o fazendeiro manda os vaqueiros procurarem o boi e Pai Chico
pede que as índias dancem para distraí-los. Quando o boi é encontrado, o Médico é
chamado para curá-lo.
Esta foi uma brincadeira citada pelas crianças na primeira roda de conversa,
quando as meninas perceberam que a quantidade de crianças era suficiente para
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“brincar no Brinquedinho”. Essa expressão me causou curiosidade. Então, perguntei
o que seria brincar no Brinquedinho, e as crianças responderam: “Ah! É o nosso boi.
Que a gente brinca”. E assim, iniciamos o diálogo abaixo:

(Pesquisadora): Como é esse boi?
(Noca, 09 anos) Ah! É muito legal! Nós somos as índias.
(Pesquisador) E o que as índias fazem?
(Tia Coconda, 09 anos) Elas dançam pra distrair.
(Pesquisadora) Dançam como?
(Noca, 09 anos) Dançando, ora, se balançando, tu não sabe nem dançar,
não?
(Pesquisadora) E os meninos, brincam no Boi Brinquedinho?
(Catú) Nós tudinho aqui brinca de Brinquedinho. Eu sou vaqueiro, aquele
que quer pegar o boi, laçar, e eu pego.
(Caqui, 12 anos) Ele ((referindo-se ao menino Malax)) é o Médico que cura
o boi. As meninas são tudo índia, mas quando tem pouco vaqueiro, elas são
vaqueiro também.
(Lelé, 12 anos) Quando é São João, tem as roupas e a carcaça do boi pra
ficar bonito, diferente, mas quando é junho. A gente faz às vezes só de
brincadeira mesmo.
(Pesquisadora) Onde ficam as roupas e carcaça do boi? Eu queria ver.
(Biel, 09 anos) Não precisa, a gente só usa na festa junina, dá pra te
mostrar como brinca no Brinquedinho. Se tu quiser, dá até pra tu brincar.
Pesquisadora: E como brinca?
(Caqui, 12 anos) Cada um escolhe o que quer ser e brinca (informação
verbal)24.

Reconhecemos nas “vozes” dos intérpretes uma brincadeira que, embora
tenha uma data específica para ocorrer, o mês de junho, como destaca a menina
Lelé, pode acontecer de forma descontraída, sem as roupas e a “carcaça do boi”, a
qualquer momento. Como ela diz, “a gente faz às vezes só de brincadeira mesmo”,
sem o rigor e caráter de apresentação ou espetáculo. Dessa maneira, a brincadeira
não tem data fixa, podendo acontecer a qualquer momento, de acordo com a
vontade dos brincantes. A brincadeira no e/ou do Boi Brinquedinho é composta
pelas crianças, em momentos de pura descontração e divertimento.
O Boi Brinquedinho se constitui num brincar de faz-de-conta, como “se” fosse
o boi. O menino que é o tripa25, sai correndo; os meninos que são os vaqueiros
correm atrás dele; as meninas que são índias dançam (na verdade, correm atrás dos
vaqueiros) para atrapalhar os vaqueiros, o Pai Francisco e o Médico aguardam,
observando e guiando a brincadeira dos outros personagens. Na brincadeira, podem
acontecer duas coisas: ou o boi é pego, ferido pelos vaqueiros e devolvido para o

24
25

Interação entre a pesquisadora e crianças participantes da pesquisa.
Pessoa que brinca embaixo do boi.
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fazendeiro, ou ele é salvo pelas índias, que o enfeitiçam e o devolvem ao Pai
Francisco. Nas duas ocasiões, o Médico é chamado para curá-lo. E assim, a
brincadeira se finaliza ou se reinicia com nova fuga do boi.
Walter Benjamim (2002) ressalta que:

A criança volta para si todo o fato vivido, começa mais uma vez do início.
Talvez resida aqui a mais profunda raiz para o duplo sentido nos jogos,
repetir o mesmo seria o elemento verdadeiramente comum. A essência do
brincar não é um “faz como se”, mas um “fazer sempre de novo”,
transformação da experiência mais comovente em hábito (BENJAMIN,
2002, p. 102).

Vale ressaltar que as crianças da Vila de Mangueira iniciam a brincadeira do
Boi Brinquedinho diversas vezes, sem se preocupar com as roupas e alegorias que
são utilizadas nas apresentações do boi somente no mês de junho ou em momentos
festivos da comunidade. Por essa razão, o Boi Brinquedinho é uma brincadeira que
propicia improvisação, e é também um momento inclusivo em que a religião, o
gênero e a idade não vão importar. Todos podem dançar, representar, teatralizar e
fazer de conta.
A liberdade, o descompromisso, o divertimento e o improviso dessa
brincadeira estimulou a pergunta: com que vocês aprenderam essa brincadeira? As
respostas foram:

Todo mundo daqui já brincou no Brinquedinho, então todo mundo sabe
(Jaburá, 10 anos).
É fácil, a gente vê eles ((referindo-se às outras crianças)) fazer e escolhe
quem quer ser, e faz. Eu sou o Pai Chico porque meu pai que era antes.
Tiro o boi do fazendeiro e trago ele pra cá (Sarubé,10 anos).
A mãe fala que brincava, que era índia também, acho que foi com ela que
aprendi (Lily, 09 anos).
A gente vai brincando, se divertindo, todos já brincaram no Brinquedinho, eu
gosto de ser o Médico porque é ele que cura o boi. Todos nós gostamos
dessa brincadeira (Malax, 13 anos).

Deduzi, a partir das falas das crianças, que o Boi Brinquedinho se trata de
uma brincadeira que relaciona as crianças com a tradição e cultura da comunidade.
Sarubé e Lily ressaltam repetir uma brincadeira dos pais, demonstrando, assim, a
continuidade do fazer lúdico atravessando gerações. Malax e Jaburá reforçam que
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todos na comunidade já brincaram ou brincam no Brinquedinho, o que intensifica a
simbologia dessa brincadeira para esse contexto.
Brougère (2000) destaca que as brincadeiras simbólicas supõem um acordo
sobre os papéis e os atos. As regras não preexistem à brincadeira, mas são
produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira. Vygotsky mostrou claramente
que o imaginário da brincadeira era produzido pela regra.
Os papéis são preexistentes no Boi Brinquedinho. Temos a presença do Pai
Chico, do fazendeiro, das índias, dos vaqueiros, do médico e do tripa do boi, que
representa o próprio boi. Porém, quem vai assumir cada papel e ato na brincadeira
só é decidido no momento do fazer lúdico. Apresentamos a fotografia abaixo, em
que as meninas mostram timidamente a dança das índias do boi.
Figura 23 - Meninas apresentando timidamente a dança das índias do Boi Brinquedinho.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na dança das índias, elas se juntam e sacodem para lá e para cá. As
meninas que ficam nas pontas dão o ritmo. Assim, buscam distrair os vaqueiros.
Nesse aspecto, destaco a imaginação como processo criativo que possibilita ser
outro ou assumir um personagem diante da brincadeira. Em relação a isso, Vygotsky
(2009) ressalta que:

[...] a imaginação, como base de toda atividade criadora, manifesta-se
igualmente em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação
artística, cientifica e técnica. Nesse sentido, absolutamente tudo o que nos
rodeia e foi criado pela mão do homem, todo o mundo da cultura, na medida
em que se distingue do mundo da natureza, tudo isso é produto da
imaginação e da criação humana, baseando-se na imaginação
(VYGOTSKY, 2009, p. 12).
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Tendo “a imaginação como base de toda atividade criadora”, entende-se a
relação entre a imaginação e a cultura quando possibilita a criação de uma
brincadeira inspirada na narrativa que conta a fuga ou roubo de um boi, e ainda
quando permite a interação da criança, através de um processo criativo que se dá
primeiramente imaginação, antes de assumir personagens para caracterizar-se
enquanto brincantes.
Nesse aspecto, Pereira (2009) destaca que a imaginação é o tempero do
brincar. Nesse universo, as coisas acontecem de modo diferente da realidade. Tratase de uma outra realidade. A imaginação é marcada pela capacidade de conferir
diferentes significados a algo dado. Portanto, utilizando a imaginação e o fazer
lúdico, as crianças da Vila de Mangueira ressignificam e criam os modos de brincar
de e no Boi Brinquedinho.

4.3 Os espaços do brincar

Retomando Thompson (1995), quando destaca a importância do contexto
para a compreensão dos processos culturais, ressalto que, quando questionadas
onde brincam, as crianças são enfáticas em responder: em todo lugar. Dessa forma,
as vozes dos intérpretes sobre o local de brincar passam pela compreensão do lugar
de seus brincares, isto é, o significado lúdico atribuído pelas crianças aos espaços.
Como se evidencia nas falas dos intérpretes abaixo:

Dá pra brincar na escola, no recreio e na sala ((risos)), mas nós brinca na
sede, da maloca, no campo, ah, verdade é que nóis brinca em toda parte
(Malax,13 anos).
Nóis gosta mais de brincar no campo, porque é grande, mas na maré é
muito legal de brincar, no caminho também (Kelé, 12 anos).
A gente brinca em casa, no terreiro, na frente da casa, em todo lugar dá pra
brincar (Biel, 09 anos).
De baralho, nóis brinca na maloca. De futebol, no campo, mas tem
brincadeira que é bom de brincar na maré (Noca, 09 anos).
No caminho a gente brinca de pira-pega e de se esconder no mato (Cai Cai,
09 anos).

Nas falas das crianças, os espaços mais apontados são: o campo de futebol,
a sede, o caminho da maré e/ou da escola, o quintal ou terreiro das casas, o mato, a
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maré, a escola, a igreja, a maloca (que fica ao lado da casa do Seu Teta). Os
espaços onde as crianças da Vila de Mangueira brincam são ressignificados de
acordo com a brincadeira, isto é, os lugares se redefinem para atender ao interesse
lúdico delas.
Esse contexto corrobora o processo interpretativo de Geertz (2012), quando
ressalta as teias de significados tecidas pelas manifestações humanas. Nessa
perspectiva, entendo o espaço do brincar como o contexto da atividade lúdica. Em
relação a esse entendimento, Thompson (1995) destaca que a contextualização das
formas simbólicas é o processo social no qual as expressões humanas se inserem,
produzindo, transmitindo, recebendo, valorizando ou negando situações específicas
que são vividas e partilhadas.
Carvalho (2009, p. 34) elucida que “o lúdico se situa na esfera do simbólico, e
assim possui uma mágica difícil de ser explicada, principalmente pela ciência”, e,
como tal, perpassa pela aceitação, cordialidade, valorização ou negação. Assim, os
espaços onde as crianças vivenciam seus brincares são ressignificados para
atender-lhes ao interesse lúdico. Considero, então, o brincar como forma simbólica.
Nesse panorama, Thompson (1995) esclarece que:

As formas simbólicas são, a maneira como são construídas, circulam e são
recebidas no mundo social, bem como o sentido e o valor que elas têm para
aqueles que as recebem, tudo depende, de certa medida, dos contextos e
instituições que as geram, medeiam e mantêm (THOMPSON, 1995, p. 192).

Constatei que as crianças da Vila de Mangueiras estabelecem relações
lúdicas diferenciadas com os espaços, interpretando-os a partir das possibilidades
de brincar. Diante disso, apresento alguns espaços que, através da interação com
as crianças, foram classificados como “lugar de brincar”, segundo o dizer delas. Um
“lugar de brincar” muito apreciado por elas é a sede do Real26, pois, embora seja
cercado por muros, é um local amplo onde o acesso delas é livre no decorrer do dia.

26

Local na comunidade onde ocorrem eventos, como as festas, reuniões, encontros etc.
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Figura 24 - As crianças brincando de polícia e ladrão na sede do Real.

Fonte: Arquivo pessoal.

A sede do Real é um local de encontro muito utilizado para as ações
comunitárias e para as comemorações festivas do círio e outros momentos
significativos para a comunidade. Entretanto, para as crianças, é um espaço de
lazer, brincadeiras e divertimento, pois, segundo as crianças, esse espaço retoma as
lembranças das festas que se realizam nesse local. A sede é também lugar de
brincar de pira-pega, de polícia e ladrão, bandeirinha, Boi Brinquedinho, queimada,
futebol, Paloma mandou, entre outras brincadeiras que exigem espaço amplo.
Figura 25 - As crianças brincando com a canoa.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na maré, as possibilidades de brincar são muitas. Destaco na foto acima as
crianças utilizando a canoa como brinquedo que possibilita saltos, e com isso uma
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sensação de desafio emocionante, capaz de oportunizar muito divertimento segundo
os intérpretes.
Figura 26 - As crianças no caminho da maré.

Fonte: Arquivo pessoal.

O caminho e/ou ramal é muito propício para brincar de se esconder no mato,
para correr uns atrás dos outros durante as caminhadas, para se disputar corridas e
assim ver quem é mais ágil. Também possibilita brincar de futebol, pira-ajuda, piracola, cinco pedras, pira-pega, entre outras, pois é um espaço amplo, com diversos
elementos, tais como: árvores, sementes, pedras, galhos, frutas, restos de madeira,
que podem a qualquer momento “virar brinquedo”, de acordo com a necessidade do
fazer lúdico. Oportuniza-se, assim, a realização de diversas brincadeiras, que variam
conforme a vontade, a criatividade e a ludicidade das crianças.
Destaco ainda outro aspecto importante no ramal: a familiaridade com o
espaço. Os intérpretes interagem com o meio ambiente em que vivem e o conhecem
bem, circulam por ele cotidianamente, seja para as idas à maré, seja para a escola,
seja para os passeios nas comunidades vizinhas. Esse conhecimento do espaço
amplia o repertório de aventuras lúdicas.
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Figura 27 - Menino pendurado no galho de uma árvore.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na foto acima, as crianças utilizam as árvores, mais precisamente o galho,
para se pendurarem e para brincar de pira-alta. Carvalho (2009, p. 34) destaca que,
“ao brincar nas árvores, as crianças estabelecem um processo simbiótico, na medida
em que elas se confundem com a árvore e mimético ao imitarem os animais ou
outros elementos presentes na mata”. Assim, o menino da foto se agarra a um galho
e salta de galho em galho até se jogar na maré, vivenciando uma aventura lúdica
que expressa prazer e liberdade.
Figura 28 - As crianças na maré.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na foto acima, as crianças brincam na maré. Observam-se as crianças
menores à beira da maré. Elas ainda não sabem nadar, mas ficam junto das outras
crianças, no intuito de aprender e se integrar às brincadeiras. A maré é um espaço
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de expressão da ludicidade, que possibilita brincar de pescar, nadar, mergulhar, de
todas as “piras” possíveis e imagináveis. No curso d’água, toda a criatividade se
libera em forma de brincadeira. Brincar na maré faz parte da realidade e é uma das
atividades mais apreciadas pelas crianças da Vila de Mangueira.
Diante do exposto, percebo cada espaço, com suas características próprias, e
dessa maneira propiciam vivências lúdicas diferenciadas. Nessa perspectiva,
destaco “as vozes” das crianças acerca das brincadeiras em cada um dos espaços
mencionados acima:

Brincar na maré é a melhor brincadeira, é muito legal (Tia Coconda,09
anos)!
Gosto de vir correndo no ramal, aí quando chega aqui ((referindo-se à
maré)) me jogo na água, é muito bom (Jaburá, 10 anos)!
A gente se pendura nos galhos e fica lá no alto, olhando de boa. Se quiser,
se joga na água, é muito legal (Pimenta, 11 anos)!
Nóis joga futebol, lá no Real ((referindo-se à sede)) quando o campo tá
ocupado, quando já tão jogando lá (Lelé, 12 anos).

Reconheço nas “vozes” dos intérpretes as vivências lúdicas propiciadas pelos
espaços existentes na comunidade. A busca pelo brincar faz com que locais como a
maré, o ramal, as árvores, a sede do Real e tantos outros sejam ressignificados,
com um único objetivo: atender às necessidades do brincar.
Não obstante, os espaços existentes na Vila de Mangueira – Salvaterra –
Marajó - Pará são vivenciados por todos os seus moradores, sejam eles adultos,
jovens, idosos ou crianças. Contudo, a maneira como interpretam e usam cada
espaço se diferencia pelo pertencimento e desejo. Nessa perspectiva, os intérpretes
deste estudo concebem o espaço como lugar de brincar, já que o transformam e
exploram à medida que interagem com o meio onde vivem e estabelecem relações
lúdicas com o espaço a partir de suas brincadeiras.
Assim, pretendo mapear o brincar e as brincadeiras das crianças da Vila de
Mangueira através do seu olhar. Com esse intuito, organizo essa sessão, que
apresenta os aspectos que permeiam a ludicidade dos intérpretes. Com esse ponto
de vista, estou em consonância com Carvalho (2009), ao destacar a ludicidade
presente no brincar da criança associada à emoção, aos sentidos e à faceta
considerada como descontraída do homem. Daí advém o fato de a brincadeira estar
relacionada mais com a criança do que com o adulto.
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Dessa maneira, compreendemos as manifestações lúdicas a partir do olhar
das crianças, o que se configura em reconhecer a importância delas enquanto
atrizes sociais, que revelam fenômenos sociais que o olhar do adulto deixa na
penumbra ou obscurece totalmente. Nesse sentido, concordo com a percepção de
Pinto e Sarmento (1997), quando ressaltam que:

O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar do
adulto deixa na penumbra ou obscurece totalmente. Assim interpretar as
representações sociais das crianças pode ser não apenas um meio de
acesso à infância como categoria social, mas às próprias estruturas e
dinâmicas sociais que são desocultadas no discurso das crianças (PINTO;
SARMENTO, 1997, p. 25).

Compreendo, então, que as crianças são totalmente capazes de entender e
revelar as razões pelas quais brincam. Além disso, desenvolvem suas brincadeiras a
partir da interação com seus pares, construindo espaços lúdicos, nem sempre
compreendidos pelos adultos. Com essa perspectiva, “interpretar as representações
sociais das crianças” da Vila de Mangueira é uma maneira de visibilizar o seu
discurso e a infância quilombola marajoara, através do seu próprio olhar.
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5. SABERES E PROCESSOS EDUCATIVOS DAS CRIANÇAS QUILOMBOLAS
MARAJOARAS – SALVATERRA – PARÁ

“A gente sabe fazer, a gente aprende com o pai da
gente, eles ensinam, ou então a gente aprende
olhando, fica olhando bem, depois a gente vai lá é
começa a fazer” (Catú, 10 anos).

Figura 29 - Produção das crianças nas rodas de conversa.

Fonte: Sarubé, 2017.
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Nessa seção, apresento uma educação que se contrapõe à hegemonia do
saber escolarizado, considerando processos educativos que se articulam com as
manifestações lúdicas vivenciadas pelas crianças quilombolas marajoaras em seu
cotidiano, situando, assim, este estudo do outro lado da linha abissal.
De acordo com Santos (2007), o pensamento moderno é abissal, pois, no
campo do conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência
moderna do monopólio da distinção entre o verdadeiro e o falso, isto é, à luz da
modernidade se distingue o conhecimento que deve adentrar a escola e ser
legitimado e aquele que fica às margens, excluído da educação escolar.
Durante algum tempo, questionei o porquê de a escola, um espaço propício
para a reflexão da realidade e para a emancipação dos sujeitos, colocava-se muitas
vezes do outro lado da linha abissal. Nessa perspectiva, na disciplina Epistemologia
da Educação, com a professora Ivanilde Apoluceno de Oliveira, fui apresentada a
Enrique Dussel. Este autor salientava percepções que se contrapunham à ciência
moderna, e me esclareceria que a modernidade não era fruto do desenvolvimento
intelectual dos europeus, e sim um processo devastador de colonização que objetiva
a dominação do outro.
Com o intuito de explicitar didaticamente esse processo, atribui-se como data
cronológica para o nascimento da modernidade como um conceito o descobrimento
da América, pois, neste momento, a Europa se encontrava com o outro. O tempo
moderno se destaca quando o colonizador precisa impor sua cultura ao colonizado
para se autoafirmar como “ego descobridor, conquistador, colonizador”. Como
Dussel (1992) esclarece:

O ego moderno apareceu em sua confrontação com o não-ego; os
habitantes das novas terras descobertas não aparecem como outros, e sim
como o mesmo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civilizado
como “matéria” do ego moderno (DUSSEL, 1992, p. 46).

Dussel (1992) demonstra, assim, todo o sentimento de superioridade e
desvalorização do outro, a necessidade de ser “modernizado” para ser aceito,
estabelecendo uma relação de poder na qual se nega ou se superioriza o saber do
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outro. Mediante tal conjuntura, apresento um exemplo descrito pelos versos da
música Belém-Pará-Brasil, da banda Mosaico de Raverna27:

Chega das coisas da terra.
Que o que é bom vem lá de fora
Transformados até a alma
Sem cultura e opinião

Fica

evidente

que

aprendemos

na

escola

desde

cedo

a

sermos

subalternizados, isto é, a sermos dominados pelo colonizador, o de fora, que impõe
em grau de superioridade sua cultura, valores e educação. Talvez por conta desse
“eurocentrismo” enraizado em nós, temos muita dificuldade de “olhar para dentro” e
desvelar ou conhecer nossos saberes, nossa cultura, as coisas da terra, tornando,
assim, cada vez mais difícil a valorização do que nos é legítimo, pois a ciência
moderna não aceita diferentes formas de ver, pensar, viver e educar, e se opõe a
tudo o que especifica, que diferencia.
Diante disso, reflito que os conhecimentos não são absolutos e finitos. A
ciência moderna é somente uma possibilidade diante da dimensão circunscrita do
conhecer e do fazer ciência, que se amplia quando se observa a pluralidade de
saberes da nossa práxis cotidiana, na qual cada saber existe na codependência de
outro saber, numa “luta cultural” em que os saberes coexistam em pé de igualdade e
assim possam de fato intervir na realidade.
Isto posto, opto por apresentar aqui uma educação que pretende romper com
a tradicional valorização do saber científico presente na escola, e passa a considerar
saberes significativos para o cotidiano dos sujeitos, pois se alinham com a realidade
e valorizam seus modos de pensar, fazer e viver, e se constituem enquanto práticas
educativas para além da escola. Diante disso, destacam-se as falas a seguir, nas
quais os intérpretes expressam saberes diferenciados, porém significativos para o
seu contexto local.

A cidreira, o boldo, a erva-doce, o capim santo a gente usa pra fazer chá, é
bom para dor de cabeça, pra barriga, põe a água pra ferver, borbulha e
quando borbulha tira do fogo e põe as folha e abafa, tá pronto, mas a gente
bebe quando não tem café também (Catú, 10 anos)!

27

A banda Mosaico de Ravena foi consagrada na década de 1980 como a melhor banda de rock de
Belém.
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Eu aprendi a nadar com o Teta. Ele mostra como é, a gente fica olhando,
vendo ele fazer, depois ele joga a gente no meio da maré, aí a gente sai
nadando (Cai Cai, 09 anos).
A gente fica olhando a madrinha fazer a comida, ela manda olhar bem, ver
como faz tudo direitinho, depois, no outro dia, ela manda eu fazer e dar
pr’as meninas, porque aí eu já aprendi e posso ensinar pra elas. Eu sei
fazer arroz, feijão, cuidar do peixe, fazer mingau de caramujo, gosto de
ajudar a madrinha, acho legal (Lelé,12 anos)!

Percebem-se, nas falas dos intérpretes, saberes, conhecimentos distintos
sobre as ervas e o modo de prepará-las. Segundo Catú, elas têm duas utilidades:
servem tanto para chá curativo para alguma mazela, como dor de barriga, quanto
para substituir o café. Cai Cai e Lelé demonstram a maneira como aprenderam a
nadar e a cozinhar, respectivamente.
As falas das crianças corroboram um processo de aprendizado diferenciado
do escolarizado. Trata-se de uma aprendizagem vivenciada na práxis, e, como tal,
expressam-se exatamente como são aprendidas. Isto é, as crianças da Vila de
Mangueira convivem com o que Medaets (2011, p. 10) denomina de “saberes que
não são ditos, informados, mas sim vividos, mesmo que através da observação”. É
através da experiência continuada, em primeiro lugar, como observador ativo.
Como observadores ativos, as crianças quilombolas marajoaras da Vila de
Mangueira aprendem “as coisas do mundo” de acordo com o “modo de ensinar”
específico do contexto em que vivem. Nessa perspectiva, Brandão (1995) assinala
que, conforme o tipo de saber, existe um modo de ensinar. Assim:

Tudo o que é importante para a comunidade, e existe como algum tipo de
saber, existe também como algum modo de ensinar. Mesmo onde ainda
não criaram a escola, ou nos intervalos dos lugares onde ela existe, cada
tipo de grupo humano cria e desenvolve situações, recursos e métodos
empregados para ensinar às crianças, aos adolescentes, e também aos
jovens e mesmo aos adultos, o saber, a crença e os gestos que os tornarão
um dia o modelo de homem ou de mulher que o imaginário de cada
sociedade – ou mesmo de cada grupo mais específico, dentro dela idealiza, projeta e procura realizar (BRANDÃO, 1995, p. 22, grifos do autor).

Assim, elas aprendem o que é importante para a comunidade onde vivem a
partir de algum saber e com um modo de ensinar peculiar. O desenvolvimento e a
articulação desses saberes são significativos e relevantes para a práxis e bem viver
dessas crianças. Em outras palavras, os saberes que circulam nas vivências das
crianças explicitam práticas cotidianas necessárias para a vida e/ou para a
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sobrevivência. Isso pode ser percebido pela voz dos intérpretes Tia Coconda, Biel e
Catú, ao dialogarem sobre os seus saberes acerca da maré, quando me indicava
que devíamos ir naquele momento para o rio:

A gente sabe quando a maré tá viva, é quando encher, aí é muito bom pra
brincar, pra nadar. Quando ela tá morta, água morta, é quando seca, o Teta
que diz pra gente, ele que ensina, pra nós saber (Tia Coconda, 09 anos).
Lá na maré não dá pra brincar muito no fundo, ela puxa, eu sei porque eu já
vi puxar. meu tio Teta ensina à gente as coisas do mundo, ensina à gente a
se defender da maré quando ela tá malvada (Biel, 09 anos).
Quando vai encher, a gente já sabe, porque a gente já aprendeu a lidar com
a maré e aí a gente vai tudinho pra lá porque vai ser bom de brincar, nadar,
pescar, ficar de boa (Catú, 10anos).

A partir das falas dos intérpretes, verifica-se a relação estabelecida com a
maré, para além do brincar, embora este seja um dos lugares preferidos para essa
prática. A maré é também o lugar de aprender acervos do cotidiano de uma vila de
pescadores. Ademais, o modo de aprender as “coisas do mundo” se conecta com a
figura do Seu Teta, que se faz presente em muitos momentos nas falas das
crianças, principalmente quando se trata da maré, evidenciando que o modo de
aprender passa pela oralidade. A transmissão de saberes se dá, sobretudo, pela
vivência e/ou encontro de gerações.
Vale mencionar o Seu Teta como um dos moradores mais antigos da
comunidade. Ele possui laços de parentesco com grande parte das crianças. São
poucos os que não possuem laços de parentesco com ele. Contudo, isso não os
impede de chamá-lo de tio, ou ainda mesmo ser chamado simplesmente pelo seu
nome. Ele é bastante respeitado e querido. O fato de eu ter sido acolhida em sua
casa no decorrer da pesquisa de campo me propiciou certa confiança das crianças
por conta do afeto e respeito delas para com ele. Rapidamente, estenderam a mim a
confiança e o afeto durante o tempo de permanência na comunidade.
A cada visita, eu permanecia cerca de três a quatro dias em média, dormindo
e acordando na comunidade. Durante esse período, percebi o convívio entre os mais
velhos e as crianças na Vila de Mangueira, propiciando uma troca importante em
conservar as tradições, os modos de viver, a maneira de se relacionar com a
natureza e com o sagrado. A percepção de mundo da comunidade é repassada a
partir de saberes populares transmitidos pela oralidade e pelo convívio social.
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Para Tim Ingold (2010) a contribuição que cada geração dá à seguinte não é
um suprimento acumulado de representações, mas uma educação da atenção. É
preciso estar atento para aprender, pois o modo de aprender está atrelado à
observação, ao olhar o outro fazer para assim aprender. Evidenciei que as crianças
da Vila de Mangueira observam atentamente os saberes transmitidos através da
oralidade pelos mais velhos. Desse modo, os saberes populares vão se perpetuando
no seu modo de agir e de pensar o mundo.
Dessa forma, os saberes tornam-se intrínsecos ao contexto vivenciado pelas
crianças. Diante disso, o saber é construído na práxis cotidiana, no ver e no fazer, e
assim, vão se integrando ao cotidiano e se relacionando com a educação, com a
realidade e com as particularidades de uma comunidade quilombola. Para Martinic
(1994), a sabedoria popular refere-se ao acervo de conhecimento produzido e
acumulado historicamente pelos grupos sociais e permitem aos sujeitos relacionar
suas experiências e objetivações, que encontram sentido nas práticas do grupo em
que estão inseridos.
Desta feita, a educação pode ser encontrada nos diversos saberes populares.
O processo de ensino-aprendizagem perpassa diversos aspectos; entre os quais,
destaco a “educação da atenção”, a qual é encontrada no cotidiano das crianças da
Vila de Mangueira, conforme fica latente nas falas dos intérpretes a seguir:

A gente tem que prestar a atenção para aprender, ficar olhando bem, não
tirar o olho, porque senão queima a panela, aí estraga tudo e a gente fica
sem comer, com fome (Jaburá,10 anos).
Meu pai que me ensinou a jogar bola. Ele mandou eu olhar ele jogando, eu
fiquei só olhando bem, depois eu comecei a jogar, hoje eu sou bom de bola
e ensino também, às vezes ((risos)) (Kelé,10 anos).
Eu vou para pesca e às vez pra fazenda. Meu pai leva pra ficar olhando ele
fazer as coisas, eu olho bem pra aprender, e depois eu ajudo ele nas coisas
do trabalho dele.,Eeu acho legal e divertido ir pra lá (Sarubé,10 anos).

Nas vozes das crianças, verifica-se um processo de ensino-aprendizagem
que depende da atenção ao que acontece no entorno, e assim se aprende a
cozinhar, a jogar bola e a pescar, como destacam os intérpretes. A aprendizagem é
baseada na atenção, na observação, no olhar o fazer do outro e posteriormente
fazer, e esse processo se aplica tanto para se aprender as brincadeiras quanto para
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atividades domésticas e atividades laborais comuns no contexto das comunidades
quilombolas marajoaras.
Segundo o antropólogo Tim Ingold (2010) tal processo resulta numa
“educação da atenção”, isto é, no momento de “aprender a sintonizar o momento de
sua atenção ao movimento da ação do outro que nos cerca”. A educação proposta
pela experiência considera o local de pertencimento e a vivência do sujeito, bem
como a maneira como aprende e ensina, tendo na observação e na atenção os
instrumentos de aprendizagem. Dessa forma, é necessária uma observação
minuciosa e atenta para, assim, aprender o que o outro ensinar em seu fazer prático.
Considerando o brincar e as brincadeiras como espaço educativo, que
propiciam o compartilhamento de saberes e a construção de processos e práticas
educativas, Oliveira (2010, p. 87), quando se refere à interação, afirma que “as
crianças, ao brincarem [...], interagem com seus pares construindo espaço-tempo de
sociabilidade e aprendizagem por intermédio do qual se localizam e se posicionam
no mundo social local”.
Tendo em vista o posicionamento social e local desses sujeitos, descrevemos
alguns saberes protagonizados pelos intérpretes deste estudo. Em seguida, analisase o tipo de educação que se insere no contexto desses saberes, os quais serão
explanados a seguir em subtópicos distintos. No entanto, é válido mencionar que a
circulação desses saberes está coadunada com as manifestações lúdicas das
crianças quilombolas marajoaras residentes na Vila de Mangueira.

5.1 Saberes lúdicos

O brincar é um elemento fundamental para as crianças da Vila de Mangueira.
Elas canalizam todo o seu tempo livre para brincar, e assim significam e
ressignificam suas vivências. Essa prática está presente de forma intensa no
cotidiano delas. Nesse contexto, as brincadeiras são uma constante: para participar,
é necessário inicialmente a vontade e depois o saber brincar. Esses saberes
envolvem teatro, criação de brinquedos e o uso do espaço.
Os saberes lúdicos se constroem na coletividade. É muito raro ver na
comunidade uma criança sozinha. Elas estão sempre juntas, interagindo. O brincar
torna-se um espaço educativo, primordial, cujo significado social está pautado na
aprendizagem. Como defende Kishimoto (2002, p. 20), “Brincar não é uma dinâmica
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interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa
que, como outras, necessitam de aprendizagem”.
Assim, o brincar se constitui como uma prática ou atividade relevante,
oportunizando a aprendizagem e tendo uma significação social importante para o
desenvolvimento da criança. Nesse sentido, Santin (2001, p. 54) ressalta que:
“Brincar acima de tudo é exercer o poder criativo do imaginário humano construindo
um universo, do qual o criador ocupa o lugar central através de simbologias originais
e inspiradas no universo real de quem brinca”.
Nessa perspectiva, as crianças quilombolas marajoaras aprendem a brincar
brincando umas com as outras, isto é, observam e interagem construindo seu fazer
lúdico, e, desse modo, compartilham saberes e ressignificam suas vivências
cotidianas. Mediante esse contexto, perguntamos aos intérpretes se todas as
crianças sabem brincar. As respostas foram o imediato e enfático SIM!, seguido dos
nomes das brincadeiras, das explicações sobre como brincar e onde brincar. Com
base no frenesi de respostas dadas, voltamos a perguntar: Quem ensina vocês a
brincar? E elas responderam o seguinte:

É fácil, a gente aprende com a gente mermo, aí vai brincando com os outro,
é legal (Lily,09 anos).
Eu fico olhando os outros brincar, depois eu me meto na brincadeira, aí já tô
brincando (Cai Cai,09 anos).
Os amigos ensina pra nós as brincadeira, aí nós aprende (Jaburá,10 anos).
Ninguém ensina nós a brincar, nós já sabe mesmo (Kelé, 10 anos).
Eu ensino as brincadeiras para quem não sabe brincar direito (Caqui, 12
anos).

Nota-se, nas falas dos intérpretes, que o brincar e as brincadeiras se
desenvolvem a partir de um saber nato e coletivo. Elas simplesmente sabem brincar,
é algo inerente. E assim, essa prática se repete ao longo de suas infâncias. Salientase a necessidade do outro para o acontecimento da brincadeira, pois o divertimento
advém, sobretudo, da interação com os pares. Esse aspecto fica bem marcado nas
falas das crianças, pois mencionam sempre o “outro” e os “amigos” como parte
importante do brincar e das brincadeiras.
Além disso, quando não sabem determinada brincadeira, destacam o ficar
“olhando” para aprender e depois se inserir no contexto da brincadeira, ou ainda um
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ensina ao outro, ou seja, é dada uma orientação para a inclusão e o
compartilhamento da vivência lúdica, e com isso tornam-se brincantes.
Considero as crianças da Vila de Mangueira brincantes que realizam suas
manifestações lúdicas na coletividade, brincam todas juntas. Durante toda a
pesquisa de campo, foi muito raro ver alguma criança sozinha, inclusive nos
momentos das entrevistas, isso foi uma dificuldade porque elas iam se agrupando e
as muitas falas se atravessavam e diminuíam a qualidade do áudio. Precisei estar
muito atenta às falas que se atravessavam a todo o momento.
Nesse contexto, continuei questionando: Como as crianças aprendem a
brincar e as brincadeiras? Elas enfaticamente responderam que aprendem olhando
os outros brincando ou que já sabem brincar desde pequenas. Diante disso, alguns
intérpretes evidenciaram o modo como aprendem a jogar futebol, como mostram as
falas abaixo:

Eu não sabia jogar bola, meu pai me ensinou mandou eu ficar olhando ele
jogar, eu olhava, depois eu ficava na beira do campo olhando os meninos
jogar, me dava uma vontade de me meter, mas ninguém me escolhia pro
time, aí eu ficava só olhando, até que depois eu aprendi (Catú, 10 anos).
Agora eu sou bom de bola, faço uns e outros gols, mas quando eu não
sabia ficava só olhando os meninos jogarem. Eu ia pra beira do campo ficar
apreciando o jogo, e ia vendo como eles faziam, aí eu aprendi e fiquei bom
(Marichai, 10 anos).

Verifica-se, nas falas das crianças, a possibilidade de aprender a jogar futebol
a partir da observação, pois, para elas, a aprendizagem se deu pelo olhar o outro
fazer, para somente depois demonstrarem suas habilidades enquanto jogadores,
considerando os ensinamentos transmitidos pelas outras crianças ou pelos adultos.
Desse modo, o saber lúdico, quando não é natural, passa pelo processo de
observação, isto é, inicialmente, tem-se a observação e, em seguida, a inserção no
contexto do lúdico, e, a partir da fruição do querer, compartilham a brincadeira.
Assim, o lúdico é vivido pela fruição. Como pontua Silvino Santin (2001, p. 53), “a
ludicidade é entendida como forma viva e como uma ação sentida e vivida, não pode
ser apreendida pela palavra, mas pela fruição. O comportamento lúdico é vivência,
isto é, fruição”.
Portanto, o brincar permite transpor os limites da segregação do gênero e da
faixa etária, pois, para a criança, o importante é a satisfação do ato. Sendo assim,
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percebemos meninos e meninas de idades variadas manifestando a ludicidade ao
brincarem juntas das mais diversas brincadeiras. Nesse sentido, destaco o cuidado,
a afetuosidade e a responsabilidade existente entre elas. As crianças maiores estão
sempre atentas para que as menores possam brincar e se divertir com segurança.
Com isso, saliento também o brincar como um espaço inclusivo onde a idade e o
genero não segregam, conforme demosntra a fotografia abaixo:
Figura 30 - Crianças organizado os times para brincar de Bandeirinha.

Fonte: Arquivo pessoal.

O momento retratado na fotografia acima revela os intérpretes no fazer lúdico.
Brincam de “bandeirinha” tendo como brinquedo galhos de árvores para demarcar o
espaço dos grupos de brincantes. Para Santin (2002, p. 27), “os grandes mestres do
brinquedo são as crianças. Nelas vemos a reserva da integridade humana e dos
segredos do brinquedo”. Em consonância com esse olhar, percebo as crianças
como “mestres” lúdicos que ressignificam elementos da natureza para conduzir o
seu brincar, transformando-os em brinquedos.
Pode-se observar ainda na fotografia a presença de meninas e meninos com
idades variadas juntos, vivenciando o fazer lúdico, tomando a sede do Real como
local de brincar, e “por meio de uma atividade conduzida pela iniciativa da criança
[...] uma atividade que ela domina e reproduz em função do interesse e do prazer
que extrai dela” (BROUGÈRE, 2008, p. 77). Passa a ser palco de modificações e
adaptações para se transformar em parte da brincadeira.
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Os saberes lúdicos também estão ligados ao dançar e ao representar no Boi
Brinquedinho, que tem um sentido de diversão e brincadeira. Sobre esses saberes,
apresento um trecho de uma conversa com as crianças falando sobre suas posições
na composição do Boi:

(Tia Coconda, 09 anos) Nós brinca muito também no Brinquedinho.
(Pesquisadora): O que é o Brinquedinho?
(Marichai, 10 anos) É o nosso boi. O Brinquedinho é muito legal, é uma
brincadeira nossa daqui!
(Lily, 09 anos) É muito bom brincar no Brinquedinho.
Pesquisadora: E como se brinca no Brinquedinho?
(Noca, 09 anos) Cada um brinca de um jeito, eu sou índia, ele ((referindo-se
ao menino Malax)) é o que cura o boi.
(Malax,12 anos) Eu sou o médico. É assim, cada um é um, pra história do
Brinquedinho poder acontecer.
(Pesquisadora) Quem ensinou vocês a brincar no Brinquedinho?
(Caqui,12 anos) Ah, Érica! A gente aprende a brincar no Brinquedinho
quando é miúdo, pequeno, a gente vê os outros brincar, todo mundo aqui já
brincou.
(Sarubé, 10 anos) As índias dança, o médico cura, o vaqueiro laça e o tripa
é quem dança embaixo do boi (informação verbal)28.

Pereira (2009, p. 22) destaca que “a estrutura da brincadeira nos remete aos
ritos, implicando em gestos, palavras distribuições de papéis que permitem que a
brincadeira possa ser repetida em diferentes situações e momentos”. Desse modo,
as brincadeiras recomeçam em vários momentos, como é o caso do Boi
Brinquedinho, que se repete por várias gerações na comunidade de Mangueira,
porém com uma intencionalidade que só pode ser desvelada ao certo pelos
brincantes. Com base nisso, perguntei o que significava o Boi Brinquedinho:

Tradição nossa já, daqui (De,12 anos)!
Brincadeira nossa (Biel, 09 anos)!
Coisa das crianças daqui (Cai Cai, 09 anos)!
Uma diversão, uma alegria, todo mundo gosta de brincar no Brinquedinho
(Lily, 09 anos)!
Uma brincadeira muito divertida! É só o tripa buscar o boi que a gente
brinca. É muito legal (Lelé,12 anos).

É notório observar dos intérpretes que, na visão deles, o Boi Brinquedinho é
uma manifestação lúdica que possibilita diversão e alegria. Torna-se um momento
28

Interação entre a pesquisadora e crianças participantes da pesquisa.
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prazeroso e tradicional no dizer delas, considerado um brincar como “se”. O brincar
é compreendido como uma possibilidade de expressão e o reconhecido como
cultura. Para conhecer mais acerca dessa manifestação, indagamos: Com quem
vocês aprenderam a brincar no Brinquedinho? E como se brinca no Brinquedinho?
As respostas dadas foram:

A gente dança, a gente canta! A gente aprendeu com os outros, todas as
crianças daqui já brincaram no Brinquedinho(Lelé, 12 anos).
A gente aprende a ser as índias, o tripa e o médico porque cada um
representa um para poder acontecer a brincadeira (Lily, 09 anos).
Aprende a fazer tudo, cada um tem seu lugar, aprende a cantar, dançar e
brincar. Um vai ensinando pro outro (Kelé, 10 anos).
Todos podem brincar no Brinquedinho, é só escolher quem quer ser e na
hora a gente inventa o que vai falar. É muito divertido, todo mundo gosta e
se diverte (Malax, 13 anos).
Eu sou índia porque elas dançam, e eu gosto de dançar. A dança que a
gente vai fazer inventa na hora, cada uma inventa a sua e fica bonito
(Caqui,12 anos).
Eu gosto de brincar no Brinquedinho porque sou o vaqueiro que laça o boi.
Na hora eu vou inventando a história para pegar o boi. É muito divertido e o
cara ri muito (Catú,10 anos).

Evidencia-se, nas falas das crianças, os saberes lúdicos proporcionados pelo
Boi Brinquedinho, envolvendo teatro, dança e canto. Assim, o Boi Brinquedinho é
uma brincadeira que possibilita criação coletiva entre os pares, envolve
improvisação e oportuniza a manifestação da criatividade e imaginação dos
brincantes. Nesse contexto, Sarmento (2011, p. 50) evidencia como “um dos
aspectos mais significativos das culturas da infância: a interatividade e a
comunicação entre os pares”.
Encontra-se também o saber teatral ou da encenação, pois as crianças
interpretam e representam seus papéis por meio da imaginação e da criatividade,
como denotam as falas de Malax, Caqui e Catú. Os saberes provenientes desse
fazer lúdico permeiam um aprendizado através do improviso e dos movimentos
corporais. Caillois (1990, p. 12) nos ajuda compreender que o jogo significa
liberdade, e assim deve permanecer no seio do próprio rigor.
O Boi Brinquedinho é uma das brincadeiras mais repetidas no mês de junho
pelas crianças, pois nesse período elas brincam nele várias vezes, o que não quer
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dizer que a brincadeira tenha data específica para acontecer. É um momento lúdico
e de pura diversão, como observei nas falas das crianças ao longo da pesquisa.
Compreendo essa manifestação como parte da cultura e do cotidiano delas,
pois se trata de um recurso para eternizar práticas ancestrais que há muito tempo se
construíram nessa comunidade. Dessa maneira, apreendi que as crianças
quilombolas marajoaras estão inseridas no contexto do território étnico onde vivem,
e assim estão vivenciando processos de socialização e integração da sua história e
“se reinventam a si mesmas”. Segundo Brandão (2002, p. 26):

[...] Aprender é participar de vivências culturais em que, ao participar de tais
eventos fundadores, cada um de nós se reinventa a si mesmo. [...] de e
entre afetos, sensações, sentidos e saberes, algo mais e mais desafiado
raramente disso e profundo destes mesmos atributos.

Desse modo, participar das “vivências culturais" é, sobretudo, aprender, e o
brincar é uma das possibilidades de expressar esse aprendizado, reconhecendo-o
como cultura, como forma do ser humano de tornar-se presente no mundo com a
sua cultura, como forma de o ser humano tornar-se presente no mundo com a sua
peculiaridade de indivíduo e de integrante de um grupo social. “Há uma chance de o
brincar se instalar como uma das ações de formação de identidade da criança e, aí
sim, exercer um papel importante na aprendizagem” (PEREIRA, 2009, p. 26).
O brincar e as brincadeiras são atividades presentes na comunidade
remanescente de quilombo Vila de Mangueira. Também se configuram enquanto
saberes construídos na práxis cotidiana por seus participantes que aprendem a fazer
a partir da observação e atenção, e posteriormente fazendo. Diante disso,
dialogamos com Charlot (2000), que destaca o saber como uma construção
expressiva nas relações sociais, assim “o saber é relação, valor e o sentido do saber
nascem das relações induzidas e por sua apropriação e só tem sentido e valor por
referência à s relações que supõe e produz com o mundo e com os outros”
(CHARLOT, 2000, p. 64).

5.2 Saberes do trabalho

Outro saber a ser considerado no cotidiano das crianças da Vila de Mangueira
são

aqueles

provenientes

do

trabalho.

Estes

consistem

em

formas

de
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conhecimentos peculiares na vivência das crianças. Elas, desde cedo, aprendem e
ajudam seus pais nas atividades laborais mais expressivas da comunidade, como a
pesca, a venda do peixe, a lida do vaqueiro nas fazendas próximas e as atividades
domésticas. O que pode ser evidenciado nas falas dos intérpretes abaixo:

Eu vou pescar com meu pai, pra aprender a pegar peixe, às vez ele leva pra
venda também, sou bom de conta (Sarubé, 10 anos).
Meu pai leva nós pra fazenda, pro trabalho dele para ajudar, aí nós aprende
a lidar com os bois com os búfalos, eu monto bem nos bicho, e sou bom de
caça (Malax, 13 anos).
Eu prendo, dou comida pra galinhas, cozinho, tomo conta dos meninos
enquanto meu pai e minha mãe vão pra fazenda, trabaiá, eu trabaio aqui
(Jaburá,10 anos).
Eu vou pro mato tirar pau pra fazer fogo pra minha mãe, faço o fogo pra ela
cozinhar, sei pescar também, meu pai que ensinou (Catú, 10 anos).
A madrinha me ensinou a fazer comida, eu já sei fazer e ensino pr’as
meninas. Faço pra ajudar a madrinha, que vai trabalhar na fazenda (Lelé,12
anos).

Os conhecimentos revelados nas falas dos intérpretes nos permitem desvelar
saberes que impactam diretamente

em seu cotidiano, pois propiciam o

desenvolvimento de habilidades significativas para sua vida prática. Com isso, as
crianças quilombolas marajoaras participam das atividades do trabalho e muitas
vezes ajudam seus pais ou responsáveis no sustento familiar.
Nesse contexto, é interessante ressaltar que as divisões de tarefas por
gênero são marcadas. Evidenciei nas falas dos meninos situações de trabalho
ligadas à pesca, à lida com bois e búfalos e atividades que adentram a mata, como
caça e coleta de lenha. Já as meninas Jaburá e Lelé revelam seu desempenho nas
tarefas ligadas a cuidados domésticos e preparo das refeições. Diante disso,
apresento a fotografia abaixo:
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Figura 31 - A intérprete Lelé cozinhando caramujo29 na cozinha de sua casa.

Fonte: Arquivo pessoal.

A menina Lelé (12 anos) prepara refeição composta de caramujo (in natura,
no detalhe da foto) e farinha na cozinha da casa da madrinha, onde mora, e é
observada pelas outras, que a ajudaram no decorrer de todo o processo. Salienta-se
a união delas em busca dos caramujos. Assim, quando o prato é finalizado, elas
dividem e todas comem juntas. Destaco o trabalho coletivo realizado pelas meninas:
primeiro, foram pegar o caramujo na maré; depois, cozinharam-no; posteriormente,
tiraram uma espécie de massa de dentro dele e finalizaram com um refogado e o
acréscimo da farinha.
Esse contexto é muito recorrente na vivência das crianças da Vila de
Mangueira, já que os pequenos quilombolas marajoaras desde cedo são orientados
a colaborar nas atividades do trabalho dos pais ou responsáveis, nas atividades do
lar e no cuidado com os irmãos menores, e, a partir de oito ou nove anos, passam a
desempenhar sozinhos ou acompanhados algumas funções laborais decorrentes da
vida em comunidade. Salienta-se que as meninas, muitas vezes, desempenham
sozinhas atividades como limpar a casa, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos,
como se pode perceber na imagem abaixo:

29

Molusco gastrópode aquático. Tem a concha em espiral, com as voltas ou giros no mesmo plano,
recebendo, por isso, a denominação de planorbídeo. Os caramujos ou planorbídeos vivem na água
doce de córregos, riachos, valas, alagados, brejos, açudes ou represas.
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Figura 32 - A intérprete Caqui no cuidado dos irmãos menores.

Fonte: Arquivo pessoal.

Na fotografia acima, a intérprete Caqui (12 anos) está no quintal de sua casa
tomando conta dos três irmãos menores, enquanto seus pais trabalham na fazenda.
Quando eles saem para os trabalhos, têm a opção de levar as crianças consigo ou
deixarem-nas em casa para lidar com as tarefas domésticas. Geralmente, elas ficam
em casa. Desse modo, assumem responsabilidades significativas no que tange a
questões práticas do convívio. Essa é a base do trabalho coletivo e familiar na
comunidade. Indagadas sobre as atividades que elas desenvolvem cotidianamente,
as crianças relataram:

Eu lavo as louças do almoço, e às vez da janta, varro a casa, varro o
terreiro, ajudo nas coisas de casa. Tem que fazer as coisa pra ajudar (Lelé,
12 anos).
Tiro pau do mato, pra fazer fogo pra cozinha, faço fogo pra fazer o feijão,
fico abanando até pegar (Biel, 09 anos).
Eu trato caramujo, pra fazer farofa, dou pros meninos ((referindo-se aos
irmãos menores)), dou bando neles, mando pra escola (Caqui, 12 anos).
Eu vou pra fazenda ajudar meu tio a cuidar dos búfalos, monto, prendo, dou
comida pra eles. Lá tem cavalo também, que tem que montar, dar comida,
às vez tem que roçar, tudo que tiver pra fazer por lá eu faço (Marichai, 10
anos).

Nota-se, nas falas dos intérpretes, a colaboração e a responsabilidade pelas
atividades domésticas e laborais nas fazendas, algo comum e rotineiro. As
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atividades são desenvolvidas a partir do aprendizado que lhes é vivido e orientado.
Com o intuito de compreender esse processo de ensino e aprendizagem, perguntei
como aprenderam essas atividades, e os intérpretes responderam:

A gente vai fazendo e vai aprendendo, vai acostumando fazer aí já sabe
(Caqui, 12 anos)!
A gente sabe porque a gente vê os pais da gente fazer (Marichai,10 anos).
Eu aprendi vendo minha mãe fazer (Biel, 09 anos).
Eu aprendi com a minha madrinha, vendo ela fazer, aí eu fazia, ela ia
dizendo “tá bom” (Lelé, 12 anos)!

Mediante as falas dos intérpretes, aprender a realizar esses trabalhos é um
processo prático que se “vai fazendo e vai aprendendo”, que se sabe e/ou conhece
a partir do olhar o outro fazer. Desse modo, a prática e a eficácia dependem de um
olhar atento à atividade. Posteriormente, a repetição trará o aperfeiçoamento e/ou
costume do que precisa ser feito. Assinalam-se esses saberes como essenciais para
colaborar com a vida familiar.
Estamos, então, diante de saberes aprendidos a partir da orientação, da
escuta, da atenção e da prática cotidiana. As crianças aprendem a desempenhar
trabalhos cotidianos da labuta quilombola marajoara. Assim, esse processo de
aprendizagem pode ser relacionado a uma educação que se dá pela atenção,
porquanto reproduz o cotidiano adulto, aprendendo a executar a atividade na própria
prática do ato de fazer.
Isto se coaduna com a concepção de Ingold (2010), quando remete à
contribuição dada por cada geração às suas sucessoras, o que se revela como uma
educação da atenção. Nesse sentido, estar atento significa aprender, tomar
conhecimento. O autor menciona o nosso conhecimento composto, em primeiro
lugar, por habilidades. E ainda, todo ser humano é um centro de percepções e
agencia um campo de prática.
Desta feita, as crianças desenvolvem as habilidades ligadas ao campo do
trabalho a partir de suas percepções e as aprimoram com a prática vivenciada
cotidianamente. Contudo, o modo de ser criança resiste às atividades laborais. É
possível visualizar as crianças entremeando as brincadeiras com as suas atividades.
Dessa maneira, não perdem o tempo de brincar, pois criam possibilidades lúdicas a
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partir do contexto em que se inserem. Para Curtis (2006, p. 39), “o brincar não só é
afetado por influências culturais, como é também uma expressão da cultura”.
Nesse contexto, o brincar permeia o universo do trabalho, visto que este é
uma influência cultural forte na Vila de Mangueira, como também expressa a cultura
desses sujeitos. Com esse sentido, são comuns as brincadeiras de casinha entre as
meninas, simbolicamente remetendo à sua própria realidade, enquanto os meninos
desenvolvem brincares mais ligados à pesca, à caça e aos cuidados com os
animais.
Aproximo-me, assim, da percepção de Curtis (2006), quando destaca as
crianças praticando cada vez mais os papéis e as atividades adultas conforme
crescem e se aproximam da idade em que isso fará parte de suas responsabilidades
na vida real. No caso das crianças da Vila de Mangueira, as atividades expressas no
brincar de certa maneira já fazem parte da sua vida real. Entretanto, por serem ainda
aprendentes, não detêm a responsabilidade total das atividades adultas.

5.3 Saberes do cotidiano

Os saberes do cotidiano das crianças quilombolas da Vila de Mangueira estão
associados às relações de bem viver entre elas e o meio onde vivem. O que, de
acordo com Carvalho (2009), inclui considerar os valores materiais, simbólicos e as
concepções de mundo, modos de vida, usos e costumes, crenças e hábitos, de
modo a determinar a pluralidade da cultura, neste caso, da cultura quilombola
marajoara.
Esses conhecimentos se revelam no manuseio de ervas e matos que
extrapolam seus usos nas brincadeiras rotineiras, vão além e tornam-se bálsamos
curativos utilizados para várias mazelas; no saber o horário e as possibilidades da
maré, bem como o respeito e apreço pelos “sinais da natureza”. Isto se faz presente
na fala das crianças abaixo:

Quando vai chover, o céu fica escuro porque as nuvens vão enchendo, e
quando enchem até a boca, chove! Isso é sinal da natureza. Quando minha
vó olha pro céu, ela já sabe, ela vai olhando e vai dizendo, ela sabe ler a
natureza, aí ela vai me dizendo, eu já sei também (De, 12 anos).
Quando vai encher, a gente já sabe, é só olhar pro céu, aí vai ser bom de
brincar, de tomar banho e de nadar (Sarubé, 12 anos).
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Quando a maré seca é porque a água tá morta, aí é sem graça pra brincar,
fica rasinho, não dá pra se jogar, a gente já sabe, quando seca, o céu fica
cinza (Caqui, 12 anos).
Mãe d’Água não gosta de barulho na maré nas horas grande, aí a gente
nem vai pra lá quando é hora grande, a gente não é nem doido de mexer
com ela (Tia Coconda, 09 anos).
Quem toma conta da maré é a mãe dela, e nós tem que respeitar, né? O
Teta conversa e explica isso pra gente tomar cuidado (Noca, 09 anos).

Reconheço nas vozes dos intérpretes os saberes referentes ao cotidiano
expressos no saber “ler a natureza", indicado a voz do menino De. E assim, a partir
da observação do céu, sabem quando vai chover, quando a maré está enchendo ou
vazando, além de mencionarem o respeito e cuidado para com a manifestação
simbólica ligada à água.
O menino “De”, por exemplo, expressa seu conhecimento acerca do tempo:
quando vai chover, o céu fica escuro, com nuvens carregadas, situação cotidiana
que aprendeu a partir da conversa e da convivência com a avó. Observar a cor do
céu lhes dava indicação ou não de chuva. Também observando o céu, Sarubé e
Catú destacam o melhor momento para brincadeiras na maré – o período em que
enche, e quando vaza e/ou seca. A “água morta” não é interessante para as
brincadeiras.
Ainda nesse contexto, as meninas Tia Coconda e Noca ressaltam a relação
da maré com a Mãe d’Água e as horas grandes, momentos em que não se pode ou
deve fazer barulho, enfatizando o respeito pela natureza, bem como pelas tradições
orais que lhes são ensinadas pelo Teta. O que se associa com Carvalho (2009),
quando ressalta que o imaginário amazônico é materializado por diversas formas e
inserido na cultura popular por meio da emoção, da fantasia e da ludicidade, Nesse
caso, a Mãe d’Água figura muito conhecida no imaginário amazônico e se
materializa pelo receio expresso quando a intérprete diz: “a gente não é nem doido
de mexer com ela”.
Nessa senda, os saberes do cotidiano se constituem enquanto “códigos
culturais” que surgem da relação íntima da criança com a natureza. O que, segundo
Brandão (2002), é possibilitado pelas interações com o meio onde vivem e com o
outro, oportunizando a troca de saberes, os quais se aperfeiçoaram e educam
mutuamente.
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As crianças interagem com o território étnico onde vivem e com os mais
velhos. E assim, saberes partilham saberes e educam para o cotidiano. Com o
intuito de desvelar essa relação, indaguei como elas sabiam dessas coisas. Com
quem aprenderam a “ler a natureza”? E as respostas foram as seguintes:

A gente sabe (Biel, 09 anos)!
Eu aprendo com a minha vó, eu moro com ela, e ela vai conversando, me
contando como é as coisas, eu aprendo, ela sabe muita coisa, Érica, vai
falar com ela, tu vai aprender tudinho que tu precisa pra viver. Muita gente
vai lá em casa pra ela dar conselho e ela dá, ela gosta ((risos)) (De, 12
anos).
O Teta vai mostrando pra gente, conta muitas histórias de gente que ficou
doido por gritar na maré, por não respeitar a Mãe d’Água. Ele já viveu muito,
sabe das coisas e ensina nós (Noca,09 anos).
A minha mãe sabe ler os sinais que a natureza dá, aí ela me ensina e eu
aprendo, porque a gente tem que saber, né (Pimenta, 11 anos)?
Os mais velhos ensinam à gente, porque eles já sabem, aí conversa com a
gente sobre como são as coisas, e gente tem que escutar e respeitar o que
eles dizem porque a gente tem que aprender pra depois ensinar pro outros
(Marichai,10 anos).

Com as falas dos intérpretes, constatei um processo educativo que se dá por
meio da “cultura da conversa30”, na qual a escuta dos mais velhos, a orientação
dada por eles e o diálogo são significativos para a convivência entre as gerações.
Em suas falas, destacam a avó, o Teta, a mãe e os mais velhos de uma forma geral
como os educadores dos saberes do cotidiano.
Nessa perspectiva, Oliveira (2007) destaca a cultura amazônica para além do
espaço escolar e expressa pela cultura da conversa, em que a oralidade dos mais
antigos orienta os mais jovens, no sentido de transmitir-lhes saberes, valores e
tradição social das populações locais, configurando uma prática na qual a cultura é
fundamental no processo de formação social das comunidades.
Diante desse contexto, os saberes cotidianos vão se construindo ao longo da
infância quilombola marajoara e fazem com que as crianças se apropriem de uma
leitura significativa de seu mundo. Isto está em consonância com Brandão (2002), no
sentido de associar o mundo relacional do dia a dia ao cenário das experiências
30

Termo utilizado pela Prof.ª Dr.ª Ivanilde Apoluceno, em seu estudo denominado Cartografias
ribeirinhas: saberes e representações sobre práticas sociais cotidianas de alfabetizandos
amazônidas, para designar o saber experiencial apreendido no cotidiano social, através da oralidade.
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interpessoais, e isso só pode existir através dos gestos de intercomunicação entre
pessoas. Assim, o olhar das crianças da Vila de Mangueira extrapola o explícito,
estabelecem-se relações com as “experiências interpessoais” aprendidas e/ou
acumuladas ao longo de sua vivência.
As crianças, portanto, acumulam saberes que lhes fazem conhecer também o
“tempo das coisas”. Segundo os intérpretes, tudo tem seu tempo propício: há, por
exemplo, o tempo da chuva, que não é bom para tirar o caranguejo do mangue; o
tempo do calor, que é bom para frutas; o tempo de pescar, o que significa o
defeso31, como sinalizam as falas abaixo:

As coisas têm seu tempo certo, a gente tem que aprender o tempo das
coisas, cada coisa tem seu tempo (Catú, 10 anos).
Tem tempo que não pode pescar porque o peixe tá criança, miudinho, aí dá
pena, né? Mesma coisa é o caranguejo no mangue, quando tá gito não
pode pegar senão acaba tudo (Lily, 09 anos).
Em tempo de calor, verãozão, dá muita fruta, manga e gajuru eu gosto, nóis
apanha pra comer, é muito bom (Pimenta,11 anos).
Tempo bom de pegar peixe é depois do defeso, por aí o peixe tá grande é e
bom de comer, fica gostoso, grandão (Marichai, 10 anos).

Constata-se, com o dizer das crianças, o tempo associado a aprender e a
diversas possibilidades ocorrendo em virtude dele. Por essa razão, observar o
tempo é tão importante, de acordo com a escuta e a orientação dada pelos mais
velhos. É ele, o tempo, que determina certos movimentos da natureza, tais como
pescar e frutificar.
Em vista disso, acredito na aprendizagem desses saberes associada à
Educação para o Bem Estar e a Cultura da Conversa, visto que exige estar atento à
natureza e ao cotidiano para viver e conviver com ela. E ainda orientar-se com a
partilha de experiências, propiciadas pelo diálogo com os mais velhos. Nessa lógica,
“o saber expressa o que socialmente um grupo ou uma sociedade institucionaliza
como real” (MARTINIC, 1994, p. 72).
Com esse entendimento, Martinic (1994, p. 71) considera o saber cotidiano
vinculado à prática dos sujeitos, ou seja, é um saber que lhes permite resolver
31

È uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus
ciclos de vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu maior crescimento. Dessa forma, o
período de defeso favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca
quando os peixes estão mais vulneráveis à captura, por estarem reunidos em cardumes.
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problemas práticos e imediatos. Nesse contexto, a sabedoria popular é um produto
da elaboração crítica que os homens têm de sua própria visão de mundo.
Assim sendo, os saberes do cotidiano se manifestam também no
conhecimento e uso das ervas medicinais, preenchendo uma lacuna importante na
resolução de enfermidades rotineiras. Isso foi desvelado pelo saber escolher que
plantas são úteis pra compor as brincadeiras e quais as que devem ser preservadas
por conta da sua propriedade medicinal.
Isto posto, os intérpretes expressaram seus saberes em torno das plantas
medicinais:

A Miné fala pra gente que o mataparte a gente usa pra brincar de
bandeirinha, ele é a bandeirinha, usa pra fazer enfeite, mas o estrela-danoite não pode ficar arrancando à toa porque ele dá pra usar pra fazer
remédio para cabeça (Noca, 09 anos).
Minha vó me ensina os matos que servem pra chá de remédio e chá de
beber, e os que são pra lavar a cabeça quando ela dói. A água do coco é
boa de lavar a cabeça, passa na hora a dor (Jaburá, 10 anos).
A minha mãe diz que o boldo serve pra dor de barriga. Por isso, não pode
arrancar pra brincar, e tem as flores que são de enfeitar e pode arrancar pra
brincar, mas tem mato que não pode porque tem serventia de remédio
(Pimenta, 11 anos).
Tem matos que não pode arrancar só pra brincar, porque elas servem pra
fazer remédios (Catú, 10 anos).

Deduzi, pelas falas das crianças, o conhecimento sobre a especificidade
terapêutica de algumas ervas, como o boldo e o estrela-da-noite. A intérprete Noca
expressa seu saber acerca das plantas medicinais distinguindo o “mataparte” como
uma planta que serve para brincadeiras como a bandeirinha, e a “estrela-da-noite”
como uma erva que precisa ser preservada por conta do seu poder curativo para as
mazelas oriundas da cabeça.
Destacam também os processos educativos inseridos nesse contexto, os
quais ocorrem por meio da prática, da socialização e da convivência com os mais
velhos. Dona Miné e a mãe da menina Pimenta, conforme as intérpretes citaram,
dão orientações de cuidado e respeito para com as plantas, o que se relaciona com
a compreensão de Ingold (2010), quando esclarece que o conhecimento existente
na forma de “conteúdo mental”, com vazamentos, preenchimentos e difusão pelas
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margens, é transmitido de geração em geração, como a herança de uma população
portadora de cultura.
Destarte, o contexto evidenciado pelos intérpretes se relaciona com o
pensamento de Brandão (2002), que aponta a prática pedagógica imersa em outras
práticas sociais anteriores, imersas, por sua vez, no trabalho, durante as atividades
de caça, pesca e coleta. Ali, os mais velhos fazem e ensinam e os mais moços
observam, repetem e aprendem, isto é, recebem como herança cultural os
conhecimentos advindos das gerações ancestrais.
Dessa forma, as crianças da Vila de Mangueira “veem, entendem, imitam e
aprendem com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa”
(BRANDÃO, 1995, p. 18).

5.4 Saberes da experiência

Na comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueira, a troca de
experiência é marcada pelas relações de convivência, sobretudo entre as crianças e
adultos. Encaminho-me para uma análise sobre o respeito e cuidado com e pelo
outro, principalmente pelos mais velhos, já que a convivência com eles é sinônimo
de aprendizagens para os intérpretes deste estudo, como ressaltam os intérpretes
abaixo:

Tem coisas que as crianças não podem fazer aqui, tipo ficar se metendo na
conversa do pai e da mãe da gente, eles falam e a gente escuta, porque
eles sabem mais que a gente, já viveram mais, né (Jaburá, 10 anos)?
O Teta ensina muito pra gente, a nadar, a pescar, a entrar no mato pra
pegar pau, ele sabe até fazer a canoa, e eu não sei, mas ele vai me ensinar
(Marichai, 10 anos).
Os mais velhos ensinam a gente como as coisas tem que ser, porque elas
já sabem como são as coisas (Sarubé, 10 anos).
Eu gosto de ficar conversando com o Teta, ele fala como são as coisas, aí
eu fico ligado nas coisas que ele fala, ele é muito legal (Malax, 13 anos).
Os velhos daqui sempre falam que essa terra é nossa. Por isso, a gente tem
que cuidar, fazer a nossa casa, ajudar quem precisa, porque nós somos
tudo igual, ninguém é melhor que ninguém, nem dono de nada, tudo é
nosso, praticamente uma família só (Lelé, 12 anos).
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Esse saber revelado pela fala dos intérpretes permite compreender a
convivência com os mais velhos oportunizando um diálogo permeado de orientações
e conhecimentos significativos para o bem viver na comunidade, tais como a
coletividade, o respeito, o cuidado com a terra, a escuta, o nadar, o pescar, o entrar
no mato, entre outros. Dessa maneira, os mais velhos da comunidade, como o Teta,
que é muito citado nas falas das crianças, tornam-se um exemplo digno de respeito
e de ser seguido por conta do seu acúmulo de saber. Vale ressaltar que a relação
com os velhos se aplica tanto para as crianças quanto para os adultos.
Os saberes propiciados pela experiência presente na comunidade passam,
sobretudo, pelo respeito, pela convivência e pelo diálogo entre os velhos e as
crianças. Nesse sentido, Bosi (1994, p. 73) destaca que a criança, ao dialogar com o
velho, recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha suas raízes
na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade que tomaram parte
na sua socialização.
Com isso, a autora chama a atenção para a relevância da interação entre
velhos e crianças, relação muito cultivada na comunidade. Por possuírem tempos
parecidos, o convívio entre ambos propicia uma aprendizagem e se constitui em um
ambiente acolhedor, pois associa o passado com o presente a partir da “experiência
profunda”, oriunda da conversa evocativa de um velho.
Nessa perspectiva, o convívio e a socialização das crianças com os velhos da
comunidade é benéfica para que a educação aconteça através do diálogo, da
conversa, aproveitando, assim, o grande acúmulo de experiências vivenciadas que
vão para além da história escrita, considerando também as histórias que viveu, a
memória sendo o elo que liga passado e presente. E assim, conserva-se a
ancestralidade, os modos de ser, viver e pensar nos quilombos da Amazônia
Marajoara.
Os velhos da Vila de Mangueira assumem a função de ensinar e aconselhar
as futuras gerações, e isso é muito relevante na vida das crianças. Elas
experienciam saberes pautados no respeito, no ouvir e na valorização do que os
mais velhos têm a dizer, culminando em uma educação pela valorização e respeito.
As crianças compreendem o papel deles no contexto da comunidade, e por isso os
respeitam e os valorizam.
Ainda nesse contexto, pude evidenciar também a organização hierárquica
presente na distribuição dos espaços. Adultos, crianças e velhos possuem
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momentos distintos de ocupar certos espaços dentro da comunidade. Isto é
percebido claramente na vivência da comunidade. Exemplo desse fato é o jogo de
baralho: quando os adultos jogam - prática muito recorrente na comunidade -, as
crianças estão por perto, mas desenvolvem outras brincadeiras, sem jamais se
atrever a jogar. Elas só podem utilizar o local - uma maloca organizada com mesa e
bancos localizada ao lado da casa do Seu Teta - para jogar baralho quando os
adultos terminam.
Algo semelhante ocorre no campo de futebol, onde crianças só podem jogar
entre si, nunca se intrometendo nos jogos dos adultos. Indaguei quem os tinha
ensinado a jogar, e as respostas foram:

Eu aprendi a jogar olhando o pessoal jogar (Noca,09 anos)!
A gente joga baralho mais à noite, porque aí os pessoal ((referindo-se aos
adultos)) vão assistir novela, a mesa fica livre para nós (Kelé, 10 anos).
A gente joga pra se divertir, eles ((referindo-se aos adultos)) jogam
apostando dinheiro, e nós não pode ficar apostando, nós é criança, é só pra
brincar mesmo (Catú,10 anos).

Percebe-se, nas falas das crianças, a recorrência do jogo como um elemento
decorrente da cultura. Adultos e crianças jogam, porém ambos distinguem o
significado do jogo para a vida. Isso remete à caracterização de jogo exposta por
Huizinga (1990, p. 12), ao dizer que todo jogo se distingue da vida “comum” tanto
pelo lugar quanto pela duração que ocupa, “jogado até o fim dentro de certos limites
de tempo e espaço. Possui um caminho e um sentido próprio”.
O tempo e o espaço do jogo para os adultos possuem uma dada conotação.
Já para as crianças, possui outra. Hierarquicamente, o jogo dos adultos é
privilegiado na ocupação do espaço e do tempo. E as crianças sabem qual o seu
lugar e o seu tempo de jogar, como mostram as falas dos intérpretes Sarubé e Lily:

Nós só pode jogar quando eles ((referindo-se aos adultos)) terminam, não
pode se meter no jogo deles, grande com os grandes, pequenos com os
pequenos, assim que é (Sarrubé, 10 anos).
De tarde a gente quer jogar baralho, mas não pode, tem que brincar de
outra coisa, pira-pega, se esconde, porque a maloca tá ocupada, tá todo
mundo no jogo, aí a gente não se mete (Lily, 09 anos).
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De acordo com as falas, revela-se a soberania dos adultos em relação a
certos espaços dentro da comunidade, bem como se marca o fazer lúdico
direcionado aos seus pares, adultos com os adultos e crianças com crianças, pelo
menos nos jogos de futebol e baralho. Isto faz com que elas saibam o seu lugar e o
seu papel na comunidade, e me leva a compreender que, na relação entre os
sujeitos, há uma relação de aprendizagem.
Diante disso, Geertz (2012) reconhece o ser humano como criador de suas
práticas, e, desse modo, seus significados são atribuídos de acordo com a cultura na
qual ele está inserido. Logo, “para obter a informação no sentido de agir, fomos
forçados a depender cada vez mais de fontes culturais” (GEERTZ, 2012, p. 36), o
que torna o símbolo recurso primordial para a construção dos significados que são
importantes para cada contexto.

5.5 Saberes da territorialidade

Percebi nas falas das crianças saberes referentes à territorialidade. Estes se
apresentam na relação de pertencimento que elas estabelecem com o espaço onde
vivem, isto é, estando inseridas no cotidiano do território quilombola, vivenciam os
tensionamentos existentes na comunidade e expressam saberes oriundos do uso
coletivo e comum da terra.
Nessa perspectiva, territorialidade refere-se ao vínculo de significação que o
sujeito cria e perpetua culturalmente, o que para Escobar (2005, p. 233), culmina na
“experiência de uma localidade específica com algum grau de enraizamento, com
conexão com a vida diária, mesmo que sua identidade seja construída e nunca fixa”.
Assim, a territorialidade representa os comportamentos oriundos da relação
com o território, a representação e o uso da terra e na forma como se produz o
espaço. Compreende-se, pois, a territorialidade a partir do comportamento
socialmente construído (SACK, 1986). Dessa maneira, as crianças da Vila de
Mangueira se relacionam e constroem o território em que vivem.
Vale ressaltar que o “que está em jogo não é o território em si, espaço físico
apropriado ou pretendido, mas a territorialidade enquanto exercício de um domínio
que se realiza ou se projeta pelas relações” (CASTRO, 1999, p. 37). Com base
nessa percepção, as crianças da Vila de Mangueira dominam e conhecem os limites
territoriais das comunidades quilombolas da Ilha do Marajó a partir da prática diária,
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pois se deslocam com frequência de uma para outra para atividades festivas e
visitas a parentes, sabem a distância existente entre a Ilha do Marajó e a capital do
estado, Belém, e estão atentas às modificações territoriais que vêm se
estabelecendo ao longo dos anos na Vila de Mangueira.
Nesse contexto, destaco inicialmente o saber a noção de espaço e tempo,
que se pode perceber nas falas abaixo:

Nós somos a última comunidade de quem vem de Salvaterra pra cá, mas
somos a primeira daqui pra lá, e outra coisa, nós somos a maior
comunidade, somos importante! ((risos)) (Lelé, 12 anos).
Daqui pra Salvaterra e pra Souré é perto! Eu vou sempre pra lá visitar meus
parentes, eu gosto. Dá pra ir até de barco, que demora menos que o ônibus,
mas pra Belém custa muito (Sarubé,10 anos)!
Daqui pra outras comunidades é pertinho, às vezes a gente vai andando, dá
pra ir pro Ajude, Pau Furado, pro Bairro Alto é mais longe (Jaburá, 10 anos).
Às vezes, eu vou pra Belém. Não gosto muito porque é longe, muito longe,
a distância é grande, tem que pegar carro, sacode muito, isso é chato, dá
dor de barriga, e barco, mas barco grande porque a maré é grande (Catú,
10 anos).

Nas falas das crianças, elas evidenciam a noção de tempo e espaço
decorrentes entre os territórios quilombolas e ainda mensuram a distância existente
entre as comunidades, entre os municípios de Salvaterra e Soure, e entre a capital
Belém. Destaco o modo como aprendem, vivenciando, indo aos lugares, ou seja,
experenciando o ir e vir. Estes saberes circulam pelo seu cotidiano e por suas
vivências através da observação e da vivência prática, haja vista que a relação com
a terra é a sua própria realidade.
A territorialidade concebida pelas crianças perpassa suas manifestações
lúdicas, pois a todo o momento se apropriam do território para suas brincadeiras, e
com isso desenvolvem o sentimento de pertença para com a terra, e assim se
conectam com o princípio mais valoroso para os quilombolas – a terra –, o princípio
fundante para a identidade quilombola, por ser um dos elementos identitários que
caracterizam a luta e a resistência quilombola, sobretudo na região do Marajó, onde
o agronegócio vem encurralando as comunidades remanescentes de quilombo.
A importância da terra para a sobrevivência é um saber que foi percebido no
diálogo com as crianças quando elas me apresentaram à comunidade. Aproveitei
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esse momento para perguntar a elas se gostavam da Vila de Mangueira. As
respostas foram as seguintes:

Sim, eu gosto muito daqui, aqui nós tudo somos amigo, parente, irmão, não
quero nunca mudar daqui. Minha família a maioria mora aqui, e quem foi
trabalhar fora vem sempre ver a gente (Marichai, 10 anos).
Viver aqui é bom, a gente vive em comunidade, tudo junto, por isso que é
bom. Eu já morei em Soure, mas voltei para cá porque aqui é muito melhor
(Catú, 10 anos).
Sim, porque aqui é o meu lugar, é essa comunidade, porque foi aqui que eu
nasci, minha família mora aqui, aqui é muito legal, tem muitas coisa legal
para gente se divertir (Lily, 09 anos).
Gosto muito, aqui é muito legal, aqui dá pra correr livre, o espaço é grande,
por isso que eu gosto daqui (Cai Cai, 09 anos).

As crianças apresentam a Vila de Mangueira como um lugar bom para morar,
sobretudo pela vida em comunidade. Elas destacaram a liberdade de brincar, a
convivência com a família, como coisas importantes que se tem na comunidade. Em
meio à conversa, as crianças indicavam componentes territoriais significativos da
vila: as duas igrejas católicas, a sede do Real, o campo de futebol, a escola, a caixa
d’água, o posto de saúde, a maloca existente na casa do Teta – o local fixo do jogo
de baralho para grande parte dos moradores da comunidade -, os caminhos
possíveis para a ida à maré, onde se toma banho, onde se sai para a pescaria. À
medida que caminhávamos, conversávamos sobre os aspectos geográficos do
lugar.
Esse “tour” pela Vila de Mangueira foi proposto pelas próprias crianças em um
momento em que estávamos conversando despretensiosamente. Quando elas
sugeriram que eu conhecesse a Vila, aceitei imediatamente, levantei-me e segui
com elas. Em meio a tantas falas, informações e esclarecimentos que elas davam,
surge na fala de uma intérprete a palavra “quilombo”:

Nós somos tudo quilombola aqui, nós somos sim (Tia Coconda, 09 anos)!

Com essa fala de Tia Coconda, percebemos que o termo “quilombola” não
era desconhecido das crianças. Após essa fala, perguntei se elas sabiam o que era
um quilombo. As que responderam: “Ah... quilombo é que nem aqui... uma
comunidade”. “Pra onde iam os escravos que fugiam das fazendas”. “É uma
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comunidade de pessoas negras, que nem nós”. Insisti no assunto e indaguei por que
ali era um quilombo. Poucas responderam: “Quem sabe é a tia Noêmia”32!” “Porque
nós somos pretos”! “A gente não sabe porque é, mas é”.
Apesar de a palavra quilombo não ser totalmente desconhecida pelas
crianças, na Vila de Mangueira ela circula atualmente com mais frequência na boca
dos adultos, na escola, e com as lideranças da associação. O termo consta no nome
da associação: “Associação Quilombola São João/Mangueira”, nos documentos e
relatórios emitidos pela instituição e está presente nos discursos das pessoas de
fora e de dentro da comunidade. Também figura no arco de entrada do círio, bem no
meio da comunidade, como demonstra a fotografia abaixo:
Figura 33 – Arco do Centro da Comunidade.

Fonte: Arquivo pessoal.

Compreende-se que o conhecimento acerca do termo vai se inserindo no
cotidiano das crianças a partir da escuta e da observação. Elas vivenciam o
processo de titulação da terra pelos órgãos competentes e vão aprendendo na
escuta dos mais velhos, na participação das reuniões da associação, nos projetos
desenvolvidos na comunidade, e assim criam suas formas de entender o que é ser
quilombola, ou seja, participam do processo de autoafirmação que vem se
construindo na comunidade.
Quando questionadas sobre o que tinha de diferente na Vila de Mangueira
que não havia em outros lugares, as crianças, quase unanimemente, responderam
fazendo referência aos marcadores identitários, como as festas, o jogo de futebol, o

32

A técnica de enfermagem da comunidade.
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baralho, a pescaria, a maré, as relações próximas de parentesco, as brincadeiras, a
união do povo.
O saber territorial foi observado também na ida à maré. No caminho, depareime com uma cerca de arame farpado. As crianças não estão alheias aos conflitos
que envolvem o aspecto territorial. Ao contrário, demonstram estar atentas à
“heterogeneidade de situações em relação à origem das comunidades no território,
aos conflitos e às tensões em torno da terra e dos seus recursos” (MARIN;
CASTRO, 1999, p. 74). Conhecem os conflitos rurais nos quais a comunidade está
envolvida e expressam suas percepções sobre eles.
Com essa perspectiva, indaguei às crianças o que significava aquela cerca ali
naquele percurso, e as respostas foram as seguintes:

Essa cerca aí foi o fazendeiro que colocou pra marcar as terras que ele diz
que é dele, mas antes não tinha cerca aí, antes a terra era nossa, ainda é,
mas ele diz que é dele (Lelé,12 anos).
É ruim ter que atravessar a cerca pra ir pra maré, a gente pode se ferir. Eu
já cortei o braço nela. Não tinha essa cerca, colocaram ela aí pra medir as
terras, só que o lugar não foi certo, porque a maré sempre foi nossa
(Caqui,12 anos).
Agora, a gente tem que atravessar a cerca para ir brincar na maré. Antes
não tinha, a maré sempre foi nossa (De,12 anos).
A cerca é pra gente não passar, mas a gente passa pra brincar na maré,
porque a maré é nossa, minha mãe brincava lá, meus irmãos brincaram lá,
e eu também brinco lá (Jaburá,10 anos).

De acordo com as respostas dadas, percebi que as crianças não
desconhecem os conflitos e percebem as mudanças que ocorrem na comunidade.
Uma das mudanças é a imposição da cerca que limita o espaço da comunidade,
alterando, assim, a territorialidade local, já que dificulta o caminho da maré, como
demonstra a foto abaixo:
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Figura 34 – Crianças ultrapassando a cerca de arame farpado.

Fonte: Arquivo pessoal.

A partir das percepções das crianças, a cerca limita o espaço, mas não as
impede de circular por ele, nem tão pouco de brincar, uma vez que, à revelia do que
é imposto, elas sentem-se donas da terra e ultrapassam a cerca para ir à maré,
como bem explicitam as falas abaixo:

A cerca tá aí, mas a gente consegue passar e vai brincar na maré, porque
não devia ter nada que impedisse a gente ir brincar na maré, ela é nossa,
faz parte da natureza, então é de todo mundo (De, 12 anos).
Às vez a gente até brinca com na cerca de pira-alta, sobe nela e fica no alto
(Noca, 09 anos).
A cerca é pra marcar a terra de quem é, mas a gente aproveita pra brincar
nela, passa pra lá, pra cá, corre até chegar lá e depois vai tomar banho na
maré (Pimenta,11 anos).
Eu não gosto da cerca aí, ela não devia estar aí só pra atrapalhar quando a
gente vem correndo pra tomar banho, mas às vez é legal para subir e ficar
no alto espiando quem vem lá atrás (Caqui, 12 anos).

Nesse sentido, o brincar das crianças com a cerca expressa “um poder
criativo” de transformar a realidade. A criança que brinca “exerce um poder criativo”
que expressa um significado social que envolve o processo de ensinoaprendizagem. Além de propiciar o despertar do imaginário da criança para um
senso crítico de sua própria vivência.
Santin (2001, p. 55) destaca que “a criança que brinca cria uma realidade de
símbolos e sonhos que se apresenta como uma solução imediata aos problemas
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vividos.” Destarte, as crianças da Vila de Mangueira resolveram a imposição da
cerca fazendo dela mais um brinquedo. Brincando de acordo com a realidade que
possuem e à revelia do que impõe a cerca, elas resistem em ocupar esse espaço
com suas brincadeiras, não se conformando com os limites impostos pela cerca.

5.6 Saberes da religiosidade

Pude perceber também a participação e o conhecimento das crianças em
torno da religiosidade, pois, ao perguntar a elas sobre a sua religião, as respostas
expressaram o saber acerca das religiões e igrejas existentes na Vila de Mangueira.
Poucas declaram não saber a sua religião, demonstrando compreender o significado
das práticas e costumes religiosos, e utilizaram como exemplo as procissões e
novenas que participam no decorrer do ano.
A maioria se declarou católica e mencionou seus conhecimentos sobre as
rezas e ladainhas realizadas na comunidade. Descreveram animadamente o círio e
destacaram a missa como um momento importante de celebrar a fé, pois conta com
a celebração do padre, que vai à comunidade somente em momentos significativos,
como é o caso do círio e da celebração da primeira comunhão das crianças. O que
pode ser evidenciado pelas falas dos intérpretes abaixo:

Eu sou católica, vou pra catequese, aprendo as coisas da igreja. Eu já
aprendi o pai nosso, a Ave Maria, a ladainha, eu já sabia tudinho, ficava
ouvindo minha mãe fazer e aprendi. É bom saber, porque a gente pode
precisar rezar, né!? Lá na igreja tem que respeitar as coisas do céu (Caqui,
12 anos).
A gente reza a novena nas casa tudinha, aí no círio é uma festança, o padre
vem, reza a missa, a gente tem que respeitar, não pode ficar brincando,
bagunçando dentro da igreja, mas a gente dá um jeito de brincar (Lelé,12
anos).
O círio é a festa do Divino, é muito legal, a gente reza, a igreja fica lotada
pra missa, porque o padre vem. É importante, ele vai falar de Deus aqui, um
monte de gente vem pra cá, os parentes que não moram aqui vêm tudo
(Noca, 09 anos).

Percebe-se, nas falas dos intérpretes, que os saberes religiosos estão
inseridos no cotidiano da vida em comunidade. As manifestações religiosas, como
as novenas, rezas e ladainhas, são transmitidas através da oralidade e,
principalmente, pelos pais ou avós para as crianças. Nesse contexto, Oliveira (2008,

168

p. 34) destaca que, “em espaços religiosos [...], a transmissão dos saberes, das
tradições [...] é disseminada pela oralidade”.
Salienta-se que os saberes religiosos vão além das orações. Compreendem
também o comportamento e/ou postura que se deve ter na igreja e o tratamento
respeitoso que devem ter diante do Sagrado. É o que demonstram as falas abaixo:

Na igreja, a gente não pode brincar, gritar, pular, correr, porque lá tem que
ficar quieto, todo mundo fica calado, ouvindo, respeitando, né (Jaburá,19
anos)?
Na igreja, tem que respeitar, eu respeito, só às vezes dá pra brincar na
reza, um olha pro outro, a gente ri baixinho, e já tá mexendo com o outro
(De,12 anos).

Os saberes religiosos se dão pela oralidade e também pela observação, pois
tanto as novenas como as ladainhas e demais orações são transmitidas pela fala e
pelo comportamento e/ou postura dos mais velhos, o que revela a relação desses
saberes com uma educação religiosa ligada à religiosidade específica de cada
família e do meio onde vivem. Vale ressaltar que, durante muito tempo, a Igreja
católica foi soberana na Vila de Mangueira. Talvez por essa razão a maior parte das
crianças se declare católica, por conta de suas famílias assumirem o catolicismo
como religião.
Algumas crianças se declararam evangélicas, sabem as diferenças existentes
entre as religiões e o que isso implica, como destacam os intérpretes Pimenta e
Malax.

Eu sou evangélica, mas eu tô meio desgarrada, às vezes eu danço, porque
tô afastada, nunca mais fui, tenho medo de ir pro inferno, mas eu oro com a
minha mãe (Pimenta,11 anos)
Na minha religião, nós não podemos dançar, cantar qualquer tipo de
música, no culto também não se pode brincar, mas às vezes eu brinco
((risos)), tem que prestar muito atenção pras coisas da Bíblia (Malax,13
anos).

A fala da Pimenta sugere que o fato de gostar de dançar mantém a menina
afastada ou “desgarrada” do modo de ser evangélico, o que lhe causa medo de “ir
para o inferno”. Como atenuante, ela tem a oração. Malax, por sua vez, descreve a
diferença existente em pertencer ao grupo evangélico e demonstra a sua subversão
em dizer que brinca, embora saiba que isso não é permitido. Vale mencionar que a
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Igreja evangélica adentrou a comunidade recentemente e a incidência de fiéis é
pequena, mas vem crescendo ao longo dos anos.
Há também os intérpretes que declararam não saber ao certo sua religião.
Porém, mesmo sem saber a sua religião, ressaltaram os seus saberes sobre a
religiosidade, o comportamento que devem ter nas igrejas e como fazem para
brincar nesse espaço. Para explicitar esse contexto, apresento as falas dos meninos
Sarubé e Kelé:

Eu não sei bem esse negócio de religião, mas eu vou ali ((referindo-se à
igreja católica)) para ouvir a reza. Às vezes, quando tô doente, vou pra ali
onde rezam em mim ((referindo-se a uma casa)). Em todos dois tem os
santos, e temos que respeitar os santos, né? Não ficar fazendo bagunça,
barulho (Biel,09 anos).
Eu não sei bem esse negócio de religião. Quando o padre vem, vou pra
missa, porque vai todo mundo, mas às vezes vou ali na igreja nova
((referindo-se à igreja evangélica)), vou quando tem brincadeira, e às vez
vou nas reza dali ((referindo-se ao terreiro)) (Kelé,10 anos).

Os intérpretes Sarubé e Kelé, embora não saibam definir sua religião,
expressam saberes acerca da religiosidade, como as rezas e a missa, por exemplo.
É importante destacar que a concepção deles sobre religião não exclui
possibilidades, mas inclui, pois, embora os lugares sejam diferentes, para eles todos
estão ligados ao Sagrado e, como tal, devem sem respeitados. Outro ponto
importante a ressaltar é que mencionam, mesmo que muito discretamente, o culto
afro-religioso.
Assim, os saberes religiosos estão inseridos no cotidiano das crianças através
do cotidiano e das manifestações religiosas. O saber é apreendido através da
oralidade e da observação, em um processo no qual as crianças vão se inserindo no
convívio com os adultos, e assim escutam, veem, prestam atenção e,
posteriormente, repetem as práticas religiosas que permeiam a comunidade.
O saber religioso se constitui em uma educação religiosa que se aprende no
cotidiano das suas vivências em comunidade. Para Charlot (2000, p. 63),

o saber é construído a partir da história coletiva que é da mente humana e
das atividades do homem e está submetido a processos coletivos de
validação, capitalização e transmissão [...] Assim sendo, as relações de
saber são, mais amplamente, relações sociais. Essas relações de saber são
necessárias para constituir o saber.
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Diante disso, o saber ligado à religiosidade apreendido pelas crianças
quilombolas residentes na Vila de Mangueira se constrói a partir da “história coletiva”
da comunidade, que durante muito tempo validou somente o catolicismo. Embora se
saiba que o culto afro-religioso seja uma realidade presente no cotidiano dos
moradores dessa comunidade remanescente de quilombo, estes se relacionam ao
longo do tempo e constroem um saber advindo do Sagrado que permeia essa
comunidade quilombola marajoara. No entanto, não se pode desconsiderar o
protestantismo, que vem adentrando na comunidade e trazendo consigo outras
formas de se lidar com o Sagrado, construindo uma nova visão de religiosidade.
Compreender a educação de forma ampliada, considerar a aprendizagem que
ocorre no contexto de cada cultura, é considerar a educação como cultura e
entender que o conhecimento não se desvinculada da práxis cotidiana. Logo,
percebi nas comunidades quilombolas da ilha do Marajó circularidade de saberes
que se desenvolvem através de processos de ensinar e aprender que são
significativos para o bem viver desse contexto específico.
Os processos educativos que possibilitam uma educação não formal
valorizam diferentes espaços de aprendizagem. Nessa perspectiva, a educação
estará onde as crianças estiverem, nas brincadeiras, na maré, na igreja, no convívio
social, familiar e comunitário. Nesse contexto, Brougère (2000, p. 52) destaca que “a
cultura lúdica está imersa na cultura geral a qual a criança pertence”.
Assim, o brincar e as brincadeiras das crianças quilombolas marajoaras foram
sendo adaptados aos espaços escolhidos, disponibilizados e/ou criados para
acontecerem, entrelaçaram-se com a maré, com a mata, com os quintais, com o
campo, com as casas, com a sede e a comunidade de uma maneira geral. Durante o
fazer lúdico, o processo criativo propunha novos contornos culturais aos significados
que iam se alinhando e redimensionando conforme a vontade dos brincantes.
Diante desse universo de saberes e práticas educativas presentes e
revelados pelas vivências cotidianas das crianças quilombolas marajoaras,
apresento o quadro abaixo, que didaticamente sistematiza os saberes, a forma como
cada saber é compartilhado, a prática educativa que o envolvem e a educação com
a qual eles se relacionam.
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Quadro 05 – Saberes e práticas educativas das crianças quilombolas marajoaras.
O Saber

Como o saber é
compartilhado
Oralidade
Observação

SABERES LÚDICOS

Orientação
Prática
Repetição
Oralidade

SABERES

Orientação

DO

Escuta

TRABALHO

Atenção

Processos e práticas educativas

Educação que o saber está
associado

Brincar
Brincadeiras

Educação pela ludicidade e

Teatro (repetição das falas e

pela arte

representação dos personagens)

Ajuda aos pais ou responsáveis a
realizar as atividades do trabalho
e atividades domésticas

Educação pela atenção

Prática
Oralidade
SABERES

Orientação

DO

Diálogo

COTIDIANO

Atenção

O manuseio das ervas e matos
Horários da maré
Sinais da natureza

Educação para o bem-estar e
cultura da conversa

Convivência
Divisão de tarefas.
SABERES
DA
EXPERIÊNCIA

Oralidade

Respeito e reconhecimento da

Convivência

experiência dos mais velhos da

Educação pela valorização e

Exemplo

comunidade

pelo respeito

Orientação

O cuidado com os outros (a criança
mais velha cuida da menor)
Conhecimento dos territórios
quilombolas, localização dos
componentes da comunidade: maré,
igreja, escola, sede, bar, maloca e

SABERES

Oralidade

campo

DA

Convivência

O significado da cerca de arame

TERRITORIALIDADE

Observação

farpado que limita a comunidade.

Orientação

A distância e diferenças entre a

Educação territorial

capital e os municípios próximos,
Soure e Salvaterra; a expansão
territorial da Vila de Mangueira
Noção de Tempo e Espaço
SABERES
DA
RELIGIOSIDADE

Oralidade
Observação
Rezas; ladainhas; informações sobre
Orientação
práticas e costumes religiosos
Escuta
Fonte: Análises feitas nesta pesquisa pela autora.

Educação religiosa

Conceber a educação na perspectiva dos saberes é legitimar os
conhecimentos que se constroem na práxis cotidiana. Para Brandão (2002), a
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educação é cultura, pois considera como prática educativa tudo o que o homem
constrói, como seus saberes, significados e experiências de vida.
Nesse panorama, os saberes protagonizados pelas crianças nas suas
vivências cotidianas compreendem práticas educativas que evidenciam uma
educação que não se restringe aos muros da escola. Assim, a “educação aparece
sempre que surgem formas sociais de condução e controle da aventura de ensinar e - aprender” (BRANDÃO, 1995, p. 26).
Com base nesses ensinamentos vivenciados na práxis cotidiana, identifico
cinco saberes, quais sejam: lúdicos, do trabalho, do cotidiano, da hierarquia, da
territorialidade e da religiosidade, os quais se relacionam com diferentes tipos de
educação, como Educação pela ludicidade e pela arte, Educação pela atenção,
Educação para o bem-estar e cultura da conversa, Educação pela valorização e pelo
respeito, Educação territorial e Educação religiosa. Destarte, reconhecer esses
saberes provenientes das vivências das crianças quilombolas marajoaras é
considerar um processo de ensino-aprendizagem que educa para além dos
conteúdos cientificistas: educa para a vida.
Portanto, as manifestações lúdicas das crianças quilombolas da Vila de
Mangueira se configuram como um espaço educativo, onde o processo de ensinoaprendizagem se constitui em estar atento para aprender, e assim saber e fazer.
Esses modos de ser, de aprender e de fazer foram revelados e protagonizados
pelos intérpretes desta pesquisa.
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6. O APORTAR
“É pra falar da gente? Que saber?
todo mundo vai saber da gente aqui,
como a gente se diverte,
como a gente brinca,
todo mundo vai querer vim visitar a gente, né?
Por aqui é muito legal” (Marichai, 10 anos).

Figura 35 - Produção das crianças nas rodas de conversa.

Fonte: Noca, 2017.
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Foi intensa a viagem que esta pesquisa me propiciou. Embarquei, atravessei,
naveguei, e agora aporto certa de que este texto não encerra a discussão a respeito
das crianças quilombolas marajoaras, mas contribui para que elas sejam
visibilizadas para novos estudos, posto que este foi construído juntamente com elas.
Assim sendo, desvela saberes significativos para o seu contexto social e cultural.
Esse estudo é fruto de um antigo interesse pessoal em compreender as
vivências dos sujeitos das comunidades quilombolas marajoaras. Eu os conheci no
percurso da docência, e assim passei a observar a dinâmica de viver, ser e pensar o
mundo dos quilombolas marajoaras. No decorrer dessa trajetória, fui apurando o
olhar com as leituras, debates e reflexões acerca dos saberes que permeiam esse
contexto específico.
Em meio à curiosidade, à maturidade acadêmica e à produção da ciência, as
crianças me fizeram atentar para a ludicidade, para além do prazer, mas também
como uma forma de expressar seus saberes e sua cultura, e assim despertaram em
mim o interesse em ouvi-las. Nesse contexto, as manifestações lúdicas expressas
no brincar e nas brincadeiras passaram a ser o meu objeto de pesquisa, e com eles
os saberes decorrentes das manifestações lúdicas.
Ao longo do tempo que convivi com as crianças da Vila de Mangueira,
busquei compreender e vivenciar o universo infantil, principalmente no que diz
respeito ao seu brincar e às suas brincadeiras. A partir do que vivi e ouvi,
sistematizei este estudo em seções que foram elaboradas e reelaboradas conforme
a pesquisa avançava.
Na primeira seção, apresentei o início dessa viagem para a qual embarquei
levando na bagagem a minha história, as minhas motivações, os anseios, os medos
e a curiosidade em descobrir uma nova possibilidade de educar para além da
escola. Assim, situei este estudo na Vila de Mangueira por conta da acessibilidade,
já que conhecia alguns moradores da comunidade, e isso me facilitou o acesso e a
permanência. Outro motivo foi por esta ser uma das comunidades menos estudadas
da Ilha do Marajó, talvez por conta da distância do centro de Salvaterra. Entretanto,
é a maior e a primeira comunidade remanescente de quilombo do município, e por
isso considerada “quilombo-mãe”, fato este que encontra respaldo nas vozes dos
próprios quilombolas do município.
As vivências cotidianas do quilombo de Mangueira despertaram em mim o
interesse em conhecer a história do povo negro que aportou no Brasil e na
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Amazônia Marajoara. Com isso, sinto-me colaborando para o não silenciamento da
ancestralidade negra, que muito contribuiu para a formação do povo amazônida.
Além disso, sinto-me contribuindo para a efetivação da Lei n. 10.639/03, que
preconiza a inclusão da cultura afro-brasileira e africana no campo da educação,
propondo, assim, novas diretrizes para valorizar e ressaltar a presença africana e
afro-brasileira na sociedade para além do processo escravocrata, ao qual o negro foi
submetido em terras brasileiras. Isto fortalece a luta contra a discriminação e o
preconceito racial.
Diante da significativa história do povo negro na Amazônia Marajoara,
percebo meus sujeitos duplamente silenciados, por serem negros e, como tais,
estão sempre às margens dos processos emancipatórios, e por serem crianças.
Nesse contexto, adentrei na pesquisa com as crianças buscando desvelar o que
elas tinham a dizer, e assim me propus a ouvi-las.
Para isso, estive in loco, vivenciando o cotidiano delas. Convivi, ouvi, brinquei
e participei de um fragmento de suas vidas. Nas idas à comunidade, fiquei instalada
na casa do Seu Teta, lugar muito frequentado pelas crianças, pois ele é uma figura
muito querida e respeitada pelas crianças de Mangueira, e isso me ajudou a
conquistar a confiança e a estar perto delas e do seu cotidiano.
Dessa maneira, pude registrar momentos bem espontâneos, e as deixei livres
para dizer tudo o que quisessem dizer. E elas falavam muito sobre tudo. Eu, de
minha parte, mantive-me atenta, ouvindo, gravando e anotando tudo o que elas
diziam. Foi um processo cansativo, porque elas tinham muita energia, e eu nem
tanto. No fim do dia, eu estava sempre exausta, mas muito feliz com tudo o que elas
me ensinavam. Coloquei-me na posição que Brandão (1995) denomina de
aprendente, e aprendi muito com elas.
Do lócus para a academia, busquei compreender como as crianças estavam
sendo visibilizadas nas pesquisas. Para isso, realizei uma busca nos bancos de
teses e dissertações da UEPA, UFPA, CAPES e IBICT. Para meu contentamento,
encontrei muitos estudos; entretanto, pesquisas sobre e para elas. Afunilando a
pesquisa, passei a buscar pela expressão “crianças quilombolas” e o que encontrei
foram poucos estudos que davam conta da criança nesse contexto, e no que tange
às comunidades remanescentes de quilombos na Amazônia, menos ainda, o que só
aumentou minha curiosidade e motivação em desvelá-las.
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Na segunda seção, expus a travessia metodológica, momento de grandes
“maresias”, haja vista minha inexperiência com a pesquisa. Dúvidas e medos me
tomaram em vários momentos, mas segui firme no propósito de me construir e
reconstruir enquanto pesquisadora. Por assim dizer, esse percurso foi “navegar por
rios nunca dantes navegados”.
Penso que não foi fácil essa travessia, mas sobrevivi aos balanços do
percurso buscando alento nas palavras e direções da minha orientadora, Prof.ª Dr.ª
Nazaré Cristina Carvalho, nas reflexões propiciadas pelas disciplinas ofertadas pelo
PPGED-UEPA, nas conversas com os colegas de turma, nas madrugadas de estudo
acerca do método e técnicas a serem utilizadas. E com as indicações e sugestões
da minha banca de qualificação, a maré foi serenando e pude seguir o percurso com
mais tranquilidade.
Nesse percurso da travessia metodológica, um aspecto significativo que
destaco é a respeito da pesquisa com crianças, que ainda carece de metodologias e
técnica de coleta de dados específicas, as quais precisam ser debatidas e testadas,
para que se afinem às necessidades físicas, sociais, cognitivas e emocionais das
crianças.
Os métodos e técnicas que mais utilizamos na atualidade são usados também
na pesquisa com adultos que são adaptados para o universo infantil. Nesse sentido,
quero destacar que a escolha das técnicas para esta pesquisa foi decorrente dos
estudos e das reflexões acerca da pesquisa com crianças. Porém, em campo, as
próprias crianças me mostraram outras possibilidades de coleta de dados. Exemplo
disso foram as rodas de conversa, que, ao invés de serem na sede do Real,
aconteceram de forma mais significativa na beira do rio ou maré, como elas diziam,
a conversa no cair da noite, quando elas se preparavam para o jogo de baralho, e o
passeio pela comunidade. Acompanhando o cotidiano delas, obtive mais êxito na
coleta de dados.
Nesses momentos, as próprias crianças me conduziam para o que queriam
mostrar e guiavam também a pesquisa. Desse modo, elas iam se incluindo e
decidindo os próprios procedimentos de pesquisa. Nessa perspectiva, a ética na
pesquisa com crianças as considerou sujeitos atuantes e ativos, e por essa razão fiz
questão que elas fossem as primeiras a assinar o TCLE e, posteriormente, seguindo
as normas e padrões para esse tipo de pesquisa, fui com elas até os seus pais para
obter também seu consentimento.
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Na terceira sessão, “O navegar por entre quilombos, ludicidade e infância”,
ancorei meu barco em autores que permitiram desvelar a historicidade da presença
negra na Amazônia e no Marajó, o que me fez compreender a representatividade
ancestral existente nas comunidades remanescente de quilombo que hoje compõem
a ilha. Nesse ínterim, perpassei por conceitos de cultura que me fizeram
compreender as teias que se entrelaçam e compõem os modos de ser, viver e fazer
dos sujeitos oriundos dessas comunidades quilombolas e como isso repercute no
ensinar e aprender de suas crianças.
Diante desse contexto, mergulhei na concepção de educação como cultura,
defendida por Brandão (1995, 2002), no sentido de ampliar as possibilidades de
educar que consideram os saberes oriundos do contexto em que vivem os
educandos. Assim, aproprio-me do conceito de saber de Charlot (2000) e de
saberes populares de Martinic (1994) para ratificar os conhecimentos das crianças
da Vila de Mangueira.
Saliento que os saberes das crianças quilombolas marajoaras extrapolam os
muros da escola e tornam-se significativos para a vida. Nessa perspectiva,
compreendo a necessidade da convergência dos saberes para que se legitime uma
educação na qual se reconheça o modo de viver das crianças, bem como a sua
infância. E com isso, balizar a ação educativa a partir das crianças e com elas, e não
somente para elas.
Posteriormente, naveguei por novas concepções de infância e de criança, o
que permitiu olhar para as crianças como seres históricos, sociais e produtores de
uma cultura própria, o que me foi propiciado a partir do contato com a Sociologia da
Infância. E assim, propus-me a ouvir as crianças da Vila de Mangueira porque elas
não só compreendem o universo em que vivem, como interpretam e produzem
cultura a partir de sua percepção.
Nesse sentido, ressalto a significativa experiência que tive como aluna
especial do PPGED – UFPA na disciplina chamada História da Infância, ministrada
pela Prof.ª Dr.ª Laura Alves, quando tive a oportunidade de me aprofundar nos
estudos acerca da infância e da criança e perceber o quão hostil foi a condição da
criança ao longo da história. Essa oportunidade fomentou ainda mais a minha
vontade não de dar a voz, pois acredito que as crianças sempre tiveram voz e,
apesar de toda adversidade e opressão, ousaram não se calar, expressando-se de
formas estratégicas, entretanto, com esse estudo, propus-me a ressaltar a voz
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desses sujeitos que são atuantes, que contribuem significativamente para a
construção social e cultural, conforme assevera Conh (2005).
Seguindo o fluxo dessa viagem, foi possível identificar e analisar do que
brincam e como brincam as crianças da Vila de Mangueira, bem como os aspectos
que permeiam a ludicidade expressa pelos pequenos quilombolas marajoaras,
conforme o proposto no início. Assim, apresentei, na quarta seção, “O brincar, as
brincadeiras e o jogo”.
Nessa sessão, descrevi o fazer lúdico dos intérpretes deste estudo e
destaquei aspectos como a infância quilombola e a cultura como aspectos que
permeiam a ludicidade das crianças da Vila de Mangueira. Com isso, percebi que as
crianças quilombolas, a partir de suas singularidades e especificidades, são
brincantes que se manifestam nas brincadeiras e na ressignificação da natureza
como brinquedos. E assim, revelam a ímpeto da simbologia da sua prática cotidiana.
Por fim, na seção intitulada “Saberes e processos educativos das crianças
quilombolas marajoaras – Salvaterra – Pará”, dialoguei com Ingold (2010) e sua
concepção de educação pela atenção. Nesse sentido, enfatizei que o olhar dos
intérpretes é um olhar educado para ver mais e além, de maneira a estar atento e
aprender com a atenção de quem observa tudo à sua volta.
Dessa maneira, pude perceber a educação sendo ampliada e materializar o
dizer de Brandão (2002), para quem “educação é cultura”, e com isso reconhecer a
urgência de repensar e ressignificar os processos educativos. Apresento, portanto,
neste estudo, saberes que concebem diferentes espaços e modos de aprendizagem,
tais como os saberes lúdicos, saberes do trabalho, saberes do cotidiano, saberes da
hierarquia, saberes da territorialidade e saberes da religiosidade.
Diante do exposto, entendo claramente a necessidade de respeitar a
dinâmica de cada grupo social dos quilombolas marajoaras, respeitar suas
especificidades e modos de vida, pois estes, em grande parte, são ligados à cultura
e às tradições desses grupos.
Portanto, há necessidade e urgência em desconstruir o paradigma
hegemônico educacional das teorias ocidentais. Isto não significa que a escola não
seja importante: ela é relevante para os sujeitos. Porém, não podemos limitar a
educação a apenas esse espaço. Tenho em vista que educar extrapola os muros da
escola e ocupa todas as dimensões da vivência das crianças quilombolas
marajoaras.
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Nessa perspectiva, é fundamental visibilizar epistemologias outras, para
assim compreender as identidades, as formas de viver, pensar, ensinar, aprender e
educar de sujeitos como as crianças que vivem em território étnicos marcados pela
luta pela terra e pela resistência em manter viva sua história, como é o caso das
crianças da Vila de Mangueira. Agindo dessa maneira, adotamos uma postura
descolonial.

180

REFERÊNCIAS

ACEVEDO, Rosa Elizabeth et al. Povos tradicionais do Arquipélago do Marajó e
políticas de ordenamento territorial e ambiental. Rio de Janeiro: Casa 8, 2015.
ACEVEDO, Rosa Elizabeth. Quilombolas na ilha do Marajó: Território e organização
política. In: ______; GODOI, Emilia Pietravesa; MENEZES, Marilda Aparecida de.
Diversidade do campesinato: expressões e categorias: construções identitárias e
sociabilidades. São Paulo: Editora UNESP, 2009 (v.1).
______. Estudos de comunidades negras no estado do Pará, município de
Salvaterra: Herdeiros das terras de Deus Ajude. Projeto de Pesquisa Estudos e
publicações sobre Grupos Negros no Pará. UFPA/NAEA; UNAMAZ/SEJU, 2006.

AFONSO, M.L.M.; ABADE, F. Para inventar as Rodas. Belo Horizonte: Rede de
Cidadania Mateus Afonso Medeiros (RECIMAM), 2008. Disponível em:
<http://www.recimam.org/wpcontent/uploada/2013/08/PARA_REIVENTAR_AS_RODAS.pdf>. Acesso em: 05 jun.
2016.
ALVES, Laura Maria Silva Araújo. A infância em construção: as fontes de
investigação. In: ARAÚJO, Sonia Maria da Silva; ALVES, Laura Maria Silva Araújo;
BERTOLO, Sônia de Jesus Nunes (Orgs.). Pesquisa e educação na Amazônia:
reflexões epistemológicas e políticas. Belém: EDUEPA, 2014.
AMARAL, José Pureza. Caminhos negros e afrodescendência na Amazônia. In:
CAMPELO, Marilu Marcia et al. Entre os rios e as florestas da Amazônia:
Perspectivas, memórias e narrativas de negros em movimento. Belém:
UFPA/GEAM, 2014.
ANJOS, R. S. A. O Brasil africano: Geografia e territorialidade. Brasília: CIGACESPE / UnB, 2010.
ARAÚJO, Sheila Alves de. A criança indígena nos estudos acadêmicos no
Brasil: uma análise das produções científicas. 2014. 158f. Dissertação (Mestrado
em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal
do Pará – UFPA.
ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1981.
ARROYO, M.G. Outros sujeitos, outras pedagogias. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2014.
ARROYO, M. G; SILVA, M. R. Corpo-Infância: exercícios tensos de ser criança por outras pedagogias dos corpos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

181

ARRUTI, J. M. Quilombos. In: PINHO, O. Raça: Novas perspectivas antropológicas.
Salvador: ABA; Ed. Unicamp; EDUFBA, 2008.
AVIZ, Fernanda Regina Silva de. O olhar da criança do campo sobre a cultura
local: um estudo em uma escola de Tracuateua. 2015. 163f. Dissertação (Mestrado
em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do
Estado do Pará – UEPA, Belém.
AZEVEDO, Ildilene Leal de. Acolhendo corporeidades: o sentido do corpo para
crianças de um abrigo institucional do município de Belém. 2011. 268f. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém.
BELÉM. PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZÔNIA SÉRIE:
Movimentos sociais, identidade coletiva e conflitos ,fasciculo7 , Quilombolas da Ilha
de Marajó, janeiro, 2006.
BARBIER, R. A pesquisa-ação. Brasília: Plano, 2002.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed 70, 1997.
BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São
Paulo: Ed. 34, 2002.
BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão negra no Pará (séculos XVII-XIX). 2. ed.
Belém: Paka-Tatu, 2012.
BHABHA, Homi K.O local da cultura. 2. ed. Tradução de Myriam Ávila, Eliana
Lourenço de Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2013.
BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos, 3. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 1994 (Cap. I, II, IV).
BRANDÃO, C. R. Educação como Cultura. São Paulo: Mercado das Letras, 2002.
______. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1995.
BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e Cultura. São Paulo: Cortez, 2000.
CAILLOIS, Roger. Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem. Lisboa: Ed.
Cotovia, 1990.
CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da
modernidade. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
CARDOSO, Maria Barbára da Costa. Saberes ribeirinhos quilombolas e sua
relação com a educação de jovens e adultos da comunidade de São João do

182

Médio Tacuruçá, Abaetetuba/PA. 2012. 161f. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do
Pará – UFPA, Belém.
CARVALHO, N. C. Artimanhas do brincar de crianças ribeirinhas. In: FARES, J. A;
RODRIGUES, V. N. R. (Orgs.). Sentidos da Cultura. Belém: EDUEPA, 2013. p.
209-279.
CARVALHO, N. C. Saberes culturais e memória: o cotidiano da criança ribeirinha. In:
ENDIPE, 15, 2009, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora, MG: UFJF. 1 CD-ROM.
CARVALHO, N. C. Entre o Rio e a Floresta: um estudo do imaginário e da
ludicidade de crianças ribeirinhas. 2006. Xxxf. Tese (Doutorado em Educação
Física) – UGF, Rio de Janeiro.
CASTRO, J. G. O. Marajó: a deusa encantada cercada de águas por todos os lados.
In: SIMÕES, M. S. (Org.). Marajó: um arquipélago sob a ótica da cultura e da
biodiversidade. Belém: UFPA, 2002.
CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
CHISTÉ, Tânia Mota. “Aqui é minha raiz”: o processo de constituição identitária da
criança negra na comunidade quilombola de Araçatiba. 2012. 158f. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Espírito Santo-UFES, Vitória.
COHN, Clarice. Antropologia da criança. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2005.
CORSARO, Willian A. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Artmed, 2011.
CRUZ, Silvia H. V. A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo:
Cortez, 2008.
CURTIS, Audrey. O brincar em diferentes culturas e em diferentes infâncias. In:
MOYLES, Janet R. et al. A excelência do brincar: A importância da brincadeira na
transição entre a educação infantil e anos iniciais. Tradução de Maria Adriana
Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artmed, 2006.
DIAS, Maírna Costa. “A matinta tem a cor da chuva”: ludicidade como estratégia
de ensino-aprendizagem para educação. 2015. 94f. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do
Pará – UFPA, Belém.
DUSSEL, Enrique. El encobrimento del índio: 1492 - Hacia el origen del Mito de la
Modernidade. México: Cambio XXI, 1992.
DUVINAUD, Jean. El juego del juego. Santafé de Bogotá/Colombia: Fondo de
Cultura Económica, 1997.

183

ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pósdesenvolvimento? In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber:
eurocentrismo e as ciências sociais. Perspectivas latinoamericanas. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Colection Sur Sur, CLACSO, set. 2005. p.
133-168.

FARES, J. (Org.). Memória de Belém de Antigamente. Belém: EDUEPA, 2010.
FARES, J. Por uma cartografia da cidade: hologramas teóricos. In: MARCONDES,
M. I. (Org.). Abordagens teóricas e construções metodológicas em Educação.
Belém: EDUEPA, 2011.
FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Tradução de Sandra Netz.
Porto Alegre: Bookman, 2009.
FONSECA, Joyce Danielle Lima. Práticas do Unicef e governamentalidade de
crianças 0 a 6 anos: uma abordagem histórica da educação infantil brasileira de
1996 a 2012. 2014. 118f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de PósGraduação em Educação, Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém.
FONSECA, Thaís Nívia de Lima. História da Educação e História Cultural. In:
VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thaís Nívia de Lima (Orgs.). História e
historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 43-75.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2011.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: TLC, 2012.
GHEDIN, E.; FRANCO, M.A.S. Questões de método na construção da pesquisa
em Educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.
GOBBI, M. A. Num click: meninos e meninas nas fotografias. In: MARTINS FILHO,
A. J.; PRADO, P. D. (Orgs.). Das pesquisas com crianças à complexidade da
infância. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
______. Desenho infantil e oralidade. In: FARIA, Ana Lúcia Goulart; DEMARTINI,
Zeila de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias (Orgs.). Por uma cultura da infância:
metodologia de pesquisa com crianças. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2005.

GRAUE, M. Elizabeth; WALSH, Daniel J. A investigação etnográfica com
crianças: teorias, métodos e ética. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1956.

184

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo:
Perspectiva, 2012.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2011. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 08 jul. 2016.
INGOLD, Tim. Da transmissão de representações à educação da atenção.
Educação, Porto Alegre, v. 33, n. l, p. 6-25, jan./abr. 2010. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/677/4943>.
Acesso em: 16 jan. 2018.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida; SANTOS, Maria Walburga dos (Orgs.). Jogos e
brincadeiras: tempos, espaços e diversidade (pesquisas em educação). São Paulo:
Cortez, 2016.
______ (Org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Thomson Learning, 2002.
KRAMER; S. Criança e adultos em diferentes contextos: desafios de um percurso de
pesquisa sobre a infância, cultura e formação. In: SARMENTO, M,; GOUVEA,
M,C.S. Estudos da Infância: educação e práticas sociais. 2. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009. p.160-160.
KRAMER; SANTOS. Contribuições de Lev Vigotski para a pesquisa com crianças.
In: MARCONDES, M. I.; OLIVEIRA, I. A.; TEIXEIRA, E. (Orgs.). Abordagens
teóricas e construções metodológicas na pesquisa em Educação. Belém:
EDUEPA, 2011.
LANCY, David; BOCK, J.; GASKINS, S. The Anthropology of Learning in
Childhood. Lanham: Altamira Press, 2010. p.145-180.
LE GOFF, J. História e Memória. 2. ed. Campinas, SP: Ed. UNICAMP, 1992.
LIMA, Maria do Socorro Pereira. Infância, educação e criança: um estudo históricoliterário nas obras Serões da Mãe Preta e Chove nos Campos de Cachoeira (18971920). 2015. 259f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação
em Educação, Universidade Federal do Pará, Belém.
LIRIO, Flávio Corsini. Avaliação da implementação das ações de enfrentamento
ao abuso sexual contra crianças e adolescentes em escolas públicas de
ensino fundamental do bairro do Guamá. 2013. 232f. Tese (Doutorado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do
Pará, Belém.
MACEDO, Silvia Sabrina de Castro de. As representações sociais de creche e
escola construídas por crianças do 1º ano do Ensino fundamental. 2012. 260f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Estadual do Pará – UEPA, Belém.
MACHADO, Joana Carmen do Nascimento. "Nem parecer que tem quilombola
aqui": (in)visibilidade da identidade quilombola no processo formativo da CFR do

185

Território Quilombola de Jambuaçu Pe. Sérgio Tonetto. 2014. 130f. Dissertação
(Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém.
MALUNGU. Nova cartografia social da Amazônia: Quilombolas da ilha de Marajó
Pará. Belém: Coordenação Estadual Associações de Remanescente de Quilombos
do Estado Pará - MALUNGU, 2006.
MARCONI, M.; LAKATOS, E. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo:
Atlas, 2010.
MARIN, Rosa Acevedo; CASTRO, Edna Maria Ramos de (1999). Mobilização
política de comunidades negras rurais: Domínios de um conhecimento praxiológico.
Novos Cadernos NAEA, v. 2, n. 2, dez. 1999.
MARTINIC, Sergio. Saber popular e Identidade. In: GADOTTI, Moacyr; TORRES,
Carlos Alberto (Orgs.). Educação Popular: Utopia latino-americana. São Paulo:
Cortez; Edusp, 1994.
MARTINS, José de Sousa. Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo:
Contexto, 2008.
MEDAETS, Chantal. “Tu garantes?”: Reflexões sobre a infância e as práticas de
transmissão de aprendizagem na região do baixo-tapajós. In: CONGRESSO LUSOAFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, DIVERSIDADES E (DES)
IGUALDADES, 11, 2011, Salvador. Anais... Salvador, BA: Universidade Federal da
Bahia (UFBA). 1 CD-ROM.
MELO Maria Lúcia Gomes Figueira de. Etnometodologia e Educação. Belém-Pa:
UEPA, 2008.
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
São Paulo: HUCITEC/ABRAS-CO, 2010.
MINAYO, M.C.S. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: ______.
(Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009.
______. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: MINAYO, M.C.S.
(Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
MOURA, A.; LIMA, M. A reinvenção da roda: roda de conversa, um instrumento
metodológico possível. Interfaces da Educação, v. 5, n. 15, p. 24-35, 2014.
Disponível em:
<http://periodicos.uems.br/novo/index.php/interfaces/article/view/4033/1948>.
Acesso em: 15 jun. 2016.
MUNANGA, K. Origem e histórico do quilombo Africano. Revista USP, São Paulo, n.
28, dez./fev. p. 56-63, 1996.

186

NASCIMENTO, Débora Silva do. Tempos e espaços do brincar no contexto da
educação infantil. 2013. 143f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de
Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual do Pará – UEPA, Belém.
NASCIMENTO, Sebastião Valério Silveira do. A criança na fotografia: o retrato da
infância na primeira metade do século XX em Belém do Pará (1900 a 1950). 2012.
133f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em
Educação, Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém.
NASCIMENTO, Shirley Silva do. Saberes, brinquedos e brincadeiras: vivências
lúdicas de crianças da comunidade quilombola Campo Verde/PA. 2014. 171f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Estadual do Pará – UEPA, Belém.
OLIVEIRA, Assis da Costa. Crianças Indígenas: teoria, etnografia e direitos. In:
BELTRÃO, Jane Felipe; MASTOP-LIMA (Orgs.). Diversidade, Educação e direitos:
Etnologia indígena. Belém: IMECI; EDUCIMAT, 2010.
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de; SANTOS, T. R. L. A cultura amazônica em
práticas pedagógicas de educadores populares. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – ANPED, 2007, Caxambu. Anais... Caxambu,
MG: ANPED: 30 ANOS DE PESQUISA E COMPROMISSO SOCIAL, p. 1-18. 1 CDROM.
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de (Org.) Cartografias de Saberes: Representações
sobre religiosidade em práticas educativas populares. Belém: EDUEPA, 2008.
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de; MOTA-NETO, João Colares da. A construção de
categorias de análises na pesquisa em educação: In: MARCONDES, Maria Inês;
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de; TEIXEIRA, Elizabete (Orgs.). Abordagens
teóricas e construções metodológicas na pesquisa em educação. Belém:
EDUEPA, 2011.
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno. Epistemologia e Educação: bases conceituais e
racionalidades científicas e históricas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 6. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2014. p. 27-60.
PACHECO, Agenor Sarraf. A conquista do ocidente marajoara: índios, portugueses
e religiosos em reinvenções históricas. In: SCHAAN, Denise Pahl; MARTINS,
Cristiane Pires. Muito além dos campos: arqueologia e história na Amazônia
Marajoara. 1. ed. Belém: GKNORONHA, 2010.
______. As Áfricas nos Marajós: visões, fugas e redes de contatos. In: SCHAAN,
Denise Pahl; MARTINS, Cristiane Pires (Orgs.). Muito além dos campos:
arqueologia e história na Amazônia Marajoara. 1. ed. Belém: GKNORONHA, 2010.
PAULA, Elaine de. “Vem brincar na rua!”: Entre o quilombo e a Educação Infantil:
capturando expressões, experiências e conflitos de crianças quilombolas no

187

entremeio desses contextos. 2015. 355f. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC, Florianópolis.
PEIXOTO, Lanna Beatriz Lima. Cidade nas águas: um estudo sobre o imaginário
em Salvaterra – PA. 2014. 162 f. Dissertação (Mestrado em Linguagens e Saberes
na Amazônia) – Universidade Federal do Pará, Bragança.
PEREIRA, Eugenio Tadeu. Brincar e criança. In: CARVALHO, Alysson et al. (Orgs).
Brincares. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009.
PEREIRA, Milena Cassal. Brincando de sair pra rua! Entre arreganhos,
implicâncias e cuidados no “pátio” do quilombo, na “piscina” do laguinho. 2014. 140f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul- PUC-RS,
Porto Alegre.
PEREIRA, Ricardo Augusto Gomes. Juventude do campo e quilombola: educação
e identidade cultural na Comunidade Quilombola de Itaboca – Inhangapi. 2013. 150f.
Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém.
PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto (Coords.). As crianças: contextos e
identidades. Portugal: Universidade do Minho (Centro de Estudos da Criança),1997.
QUINTEIRO, Jucirema. Infância e educação no Brasil: um campo de estudos em
construção. In: FARIA, Ana L.G. de; DEMARTINI, Zelia de B. F; PRADO, Patrícia D.
(Orgs.). Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisas com crianças.
Campinas, SP: Autores Associados, 2009.
RETONDAR, J.M. Teoria do Jogo: a dimensão lúdica da existência humana. 2. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
ROCHA, Eloisa Acires Candal. Por que ouvir as crianças? Algumas questões para
um debate científico multidisciplinar. In: CRUZ, Silvia Helena Vieira. A criança fala:
a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008.
SACK, Robert David. Human territoriality: Its theory and history. Cambridge:
Cambridge University Press, 1986.
SALLES, Vicente. O negro na formação da sociedade paraense. 2. ed. Belém:
Paka-Tatu, 2015.
______. O Negro no Pará sob o regime da escravidão. 3. ed. Belém: IAP,
Programa Raízes, 2005.
______. O negro no Pará sob o regime da escravidão. Brasília: MIC/SECULT,
1988.

188

SANTANA, Patrícia Maria de Souza. Modos de ser criança no Quilombo Mato do
Tição – Jaboticatubas – Minas Gerais. 2015. 248f. Tese (Doutorado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Conhecimento e Inclusão Social e
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte.
SANTIN, S. Educação Física: da alegria do lúdico à opressão do rendimento. 3. ed.
ampl. Porto Alegre: EST Edições, 2001.
SANTOS, B. S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma
ecologia de saberes. In______; MENESES, M. P. (Orgs). Epistemologia do Sul.
São Paulo: Cortez, 2010.
______. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez,
2007.
SANTOS, Manuela Tavares. A Pedagogia da Alternância na integração de
saberes no proeja quilombola no instituto federal de educação, ciência e
tecnologia do Pará (IFPA)- campus castanhal. 2013. 119f. Dissertação (Mestrado
em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal
do Pará – UFPA, Belém.
SARMENTO, M.J. Visibilidade social e estudo da infância: In: VASCONCELOS,
V.M.R. de; SARMENTO,M.J. Infância (In) Visível. Araraquara: Junqueira e Marin,
2007.
SARMENTO, M. J. As culturas da Infância: nas encruzilhadas da 2ª Modernidade. In:
______; CERISARA, A.B. Crianças e miúdos: perspectivas sociopedagógicas da
infância e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
SARMENTO, Manoel Jacinto. A infância como construção social. In: Pinto, Manuel e
Sarmento, Manuel Jacinto (Coord.). As crianças: contextos e identidades. Portugal:
Universidade do Minho (Centro de estudos da criança) ,1997.
______. Sociologia da Infância: correntes, problemáticas e controvérsias. Cadernos
do Noroeste, Porto, v.13, p. 145-164, 2000. DOI:
<http://dx.doi.org/10.1016/j.envers.2010.05.007>.
_____. Conhecer a infância: os desenhos das crianças como produções simbólicas.
In: MARTINS FILHO, A.J.; PRADO, P.D. Das pesquisas com crianças à
complexidade da infância. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.
SEVERINO, Antonio. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2007.
SILVA, Dilma Oliveira da. Crianças que dançam, crianças que louvam: saberes e
processos educativos presentes na Marujada de Tracuateua/PA. 2015. 161f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade do Estado do Pará – UEPA, Belém.

189

SILVA, Luciane Teixeira da. Educação escolar e identidade quilombola: um
enfoque na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, município de
Abaetetuba, Estado do Pará. 2015. 99f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Pará – UFPA,
Belém.
SOUZA, Ana Paula Vieira e. Trabalho infantil: uma análise do discurso de crianças
e de adolescentes da Amazônia paraense em condição de trabalho. 2014. 195f.
Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Pará, Belém.
SOUZA, Márcia Lúcia Anacleto de. "Ser quilombola": identidade, território e
educação na cultura infantil. 2015. 265f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP,
Campinas.
TEIXEIRA. Elizabeth.; OLIVEIRA, Ivanilde. Apoluceno. Cuidados éticos na Pesquisa.
In: MARCONDES, M.I; OLIVEIRA, I.A. DE;TEIXEIRA, E..(Org) Metodologias e
Técnicas de pesquisa em educação. Belém: EDUEPA, 2010.
TELES, Jaqueline Gomes dos Santos. Educação e linguagem no quilombo
urbano “Maloca”: perspectivas pedagógicas e políticas a partir da pesquisa ação
com crianças do ensino Fundamental. 2012. 102f. Dissertação (Mestrado em
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de
Sergipe-UFS, Aracaju.
THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social e crítica na era dos
meios de comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2002.
VALE, Jéssica de Fátima Figueiredo. Um play na leitura: Educando através da
ludicidade dos games. 2013. 132f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade do Estado do Pará –
UEPA, Belém.
VANNUCHI, Aldo. Cultura Brasileira: O que é, como se faz. 4. ed. Sorocaba, SP:
Loyola, 2006.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
______. A imaginação e a arte da infância. Rio de Janeiro: Relógio d’Água, 2009.
WATSON, Édson Gastaldo. Etnometodologia & Análise de Conversa. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2015.
WEBER, Sueli. Crianças indígenas da Amazônia: brinquedos, brincadeiras e seus
significados na comunidade Assuriní do Trocará. 2013. 144f. Dissertação (Mestrado

190

em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual
do Pará– UEPA, Belém.
ZUMTHOR, P. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010.

191

APÊNDICE A
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Érica de Sousa Peres, professora de Língua Portuguesa da Secretaria de
Educação do Pará – SEDUC/PA, discente do curso de Pós-Graduação em
Educação da Universidade do Estado do Pará, com ingresso no programa em
fevereiro/2016, tendo como previsão de término para fevereiro/2018, venho por meio
deste, mui respeitosamente, solicitar a autorização de Vossa Senhoria para
desenvolver a pesquisa intitulada “CRIANÇAS QUILOMBOLAS MARAJOARAS:
SABERES E VIVÊNCIAS LÚDICAS”, uma vez que o estudo precisará ser realizado
in loco, isto é, na comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueiras,
Salvaterra - Marajó - Pará.
ORIENTADORA: PROF.ª DR.ª NAZARÉ CRISTINA CARVALHO
PESQUISADORA: ÉRICA DE SOUSA PERES
1. Natureza da Pesquisa
A pesquisa consiste em um estudo de campo, de abordagem qualitativa,
ancorado pela Etnometodologia, e tem como objetivo geral analisar os saberes
existentes nas manifestações lúdicas das crianças residentes na comunidade
remanescente de quilombo Vila de Mangueiras. Desse modo, a pesquisa busca
investigar que saberes estão presentes nas manifestações lúdicas do cotidiano das
crianças da comunidade remanescente de quilombos Vila de Mangueiras Salvaterra – Marajó – Pará.
Desse modo, o estudo necessitará de coleta de dados, os quais se darão a
partir desta autorização, haja vista que há necessidade da presença da
pesquisadora in loco – Comunidade Remanescente de Quilombo Vila de
Mangueiras. Serão utilizadas como técnicas de coleta de dados: a observação
participativa, entrevista individual semiestruturada, registro fotográfico e diário de
campo.
Como os sujeitos da pesquisa são menores de idade, torna-se indispensável
a autorização de Vossa Senhoria, dos pais e/ou responsáveis pelas crianças, para a
realização deste estudo.
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2. Intérpretes da Pesquisa:
As crianças que participarão da pesquisa serão um total de 15 (quinze)
crianças de ambos os sexos, moradoras da comunidade remanescente de quilombo
Vila de Mangueira, com faixa etária entre 7 (sete) e 13 (treze) anos, podendo ser
alterada a idade a partir da aproximação com as crianças.
3. Envolvimento dos Intérpretes:
Com a autorização de Vossa Senhoria e o Consentimento dos pais ou
responsáveis pelas crianças, será iniciada a coleta de dados por meio da
observação, a qual será realizada tendo como foco os momentos espontâneos das
manifestações lúdicas das crianças. A entrevista será desenvolvida com as mesmas
crianças. Portanto, será feito registro fotográfico das manifestações lúdicas das
crianças, bem como o registro das falas das crianças. As ações da pesquisa serão
realizadas durante a visita e permanência da pesquisadora, que está prevista para
acontecer nos meses de fevereiro, junho, outubro e novembro de 2017, tendo em
cada mês a duração de 3 (três) ou 4 (quatro) dias. Vale ressaltar que o tempo e a
disposição das crianças em participar das entrevistas e as especificidades da
comunidade serão respeitadas todo o tempo.
4. Confidencialidade:
Todos os dados coletados no decorrer da pesquisa de campo serão utilizados
somente para fins referentes a esse estudo, com os sujeitos devidamente
resguardados, pois nos propomos a garantir sigilo e anonimato das crianças
envolvidas quanto ao nome verdadeiro e endereço residencial. Assim, receberão
nomes fictícios. Vale ressaltar que, para a análise dos dados, faremos a exposição
somente da idade e sexo dos sujeitos. Também ressaltamos a necessidade de fazer
uso das imagens do contexto da comunidade, assim como das manifestações
lúdicas das crianças ao longo do texto da dissertação de mestrado e de outras
produções acadêmicas.
5. Benefícios:
A participação da pesquisa não está condicionada a qualquer retorno de
caráter financeiro ou compensatório pessoal relacionado à autorização concedida de
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Vossa Senhoria aos pais e/ou responsáveis, bem como às próprias crianças
envolvidas na pesquisa. Entretanto, essa pesquisa visa à valorização, ao
reconhecimento e à reflexão sobre os saberes existentes nas comunidades
quilombolas marajoaras, especificamente na comunidade Vila de Mangueiras – que
se configura como o quilombo-mãe do município de Salvaterra. Nessa perspectiva,
propomos como benefício deste estudo a aproximação da realidade das construções
socioculturais que refletem saberes existentes no contexto das comunidades
remanescentes de quilombo do Marajó, e assim contribuir para visibilizar os saberes
construídos por crianças quilombolas marajoaras a partir do brincar, que faz parte de
sua vivência cotidiana. E ainda, espera-se colaborar para o processo autorreflexivo
dos sujeitos que constituem a comunidade Vila de Mangueiras – Salvaterra - Pará,
no sentido de entender a participação ativa da criança no contexto em que ela se
insere.
6. Ônus ou Despesas:
Vale ressaltar que Vossa Senhoria, os pais e/ou responsáveis e as crianças
participantes da pesquisa não receberão ônus ou qualquer despesa ao participarem
dessa pesquisa.
7. Riscos e Desconfortos:
A presença e permanência da pesquisadora na comunidade remanescente de
quilombo

Vila

de

Mangueiras

poderá

ocasionar

algum

desconforto

e/ou

constrangimento na realização das atividades diárias dos sujeitos da comunidade,
devido à presença de uma pessoa que não é do convívio da comunidade. Da
mesma forma, as crianças poderão ficar incomodadas, tímidas e/ou receosas em
compartilhar seus momentos lúdicos de forma espontânea. Se essas situações
ocorrerem, esclarecemos desde já que todos os momentos serão dialogados com as
crianças intérpretes da pesquisa e com os demais sujeitos da comunidade; assim,
na tentativa de menor interferência possível durante o período das visitações e
permanência na comunidade, garantindo o máximo de respeito pelas rotinas no
campo de pesquisa. Para diminuir as possíveis inquietações e/ou insegurança
durante a pesquisa, asseguramos o retorno prévio dos registros das falas das
crianças a Vossa Senhoria, pais ou responsáveis, para que possa ser consentida a
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autorização dos dados coletados que estarão presentes no relatório da pesquisa,
assim como na dissertação de mestrado.
8. Segurança:
A pesquisa na comunidade remanescente de quilombo Vila de Mangueiras –
Salvaterra - Pará acontecerá a partir de um acordo voluntário comum entre as partes
– Pesquisadora, Vossa Senhoria, Pais e/ou Responsáveis e as Crianças. Portanto, a
qualquer momento da pesquisa, os pais e/ou responsáveis têm a liberdade de
recusar que as suas crianças participem. Além disso, quando acharem necessário,
podem solicitar explicações e esclarecimentos sobre a construção da pesquisa em
contato direto com a pesquisadora, através dos seguintes contatos: Telefone (91)
983598593; Email: ericaperes_22@yahoo.com.br: Endereço Pass. Antônio Leal, nº
74 – Sacramenta – Belém – Pará, CEP: 66083-070; ou com a orientadora, pelos
contatos: Telefone: (91)991884231;Endereço: Travessa Benjamin Constant nº 845,
apartamento 901, Reduto – Belém - Pará, CEP: 66053-040. Com relação às
questões éticas, enfatizamos que o projeto de pesquisa está sendo submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Conto com sua colaboração e desde já
agradeço. Atenciosamente.
____________________

_____________________________

ÉRICA DE SOUSA PERES

NAZARÉ CRISTINA CARVALHO

(Pesquisadora Responsável)

(Orientadora da Pesquisa)

Salvaterra /PA, _____________ de ____________________________ de 2017.
______________________________________________________________
Jéssica Melo de Oliveira
(Presidente da Associação Quilombola São João/Mangueira)
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APÊNDICE B
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA SÃO JOÃO/
MANGUEIRA

A Associação Quilombola São João/Mangueira – Salvaterra - Marajó – Pará,
na pessoa da sua presidente a Sra. Jéssica Melo de Oliveira, autoriza a pesquisa
cujo tema é “CRIANÇAS QUILOMBOLAS MARAJOARAS: SABERES E VIVÊNCIAS
LÚDICAS”, tendo como principal objetivo analisar os saberes existentes nas
manifestações lúdicas das crianças residentes na comunidade remanescente de
quilombo Vila de Mangueiras e como aprendem e praticam em seu cotidiano familiar
e social; outros objetivos consistem em: 1) Identificar as brincadeiras das crianças
da Vila de Mangueiras – Salvaterra – Marajó - Pará; 2) Investigar que saberes
perpassam pelas brincadeiras das crianças da Vila de Mangueiras Salvaterra –
Marajó - Pará e 3) Verificar como as crianças da Vila de Mangueiras – Salvaterra –
Marajó - Pará se relacionam com as suas manifestações lúdicas cotidianas.
Por outro lado, a pesquisadora Érica de Sousa Peres, estudante de PósGraduação strictu sensu em Educação pela Universidade Estadual do Pará –
PPGED/UEPA, compromete-se a não causar qualquer prejuízo que possa atingir
direta ou indiretamente as famílias e as crianças residentes da Vila de Mangueiras.

Salvaterra/PA, _________ de _____________________ de 2017.

_______________________________
Jéssica Melo de Oliveira
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezados Participantes, Vocês estão sendo convidados a participar do
projeto intitulado “CRIANÇAS QUILOMBOLAS MARAJOARAS: SABERES E
VIVÊNCIAS LÚDICAS”, desenvolvido por Érica de Sousa Peres, discente do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará
(PPGED

-

UEPA)

com

o

telefone

(91)

983598593;

Email:

ericaperes_22@yahoo.com.br; Endereço: Pass. Antônio Leal, nº 74, acramentaBelém-Pará, CEP: 66083-070 sob a orientação da Professora Dr.ª Nazaré Cristina
Carvalho; Telefone: (91) 991884231; Endereço: Travessa Benjamin Constant nº 845,
apartamento 901, Reduto – Belém - Pará, CEP: 66053-040. Esse estudo necessitará
realizar entrevistas com sujeitos a serem investigados, crianças de 7 (sete) a 13
(treze) anos de idade. No entanto, é preciso que os pais e/ou responsáveis
autorizem a participação das crianças neste estudo. Vale ressaltar que, a qualquer
momento, poderão ter acesso aos pesquisadores para esclarecimentos de dúvidas
ou até mesmo, por alguma razão, cancelar a autorização concedida e retirar-se do
processo. Outrossim, quando acharem necessário, os pais e/ou responsáveis
poderão solicitar explicações e/ou esclarecimentos sobre a construção da pesquisa
em contato direto com a pesquisadora.
Assim, declaro como responsável pela criança, autorizo a mesma a participar
da pesquisa, estando ciente de todas as informações sobre o projeto. Além de
autorizar o uso da imagem e do som, e a publicação de áudio, fotos, bancos de
dados e outros desde que sejam única e exclusivamente para fins acadêmicos.
Em: _______/______/_____

__________________________
CRIANÇA

________________________
PESQUISADORA

______________________________
RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA

____________________________
ORIENTADORA
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APÊNDICE D
PERFIL SÓCIO-HISTÓRICO DA CRIANÇA

Qual sua idade?
Qual série você estuda?
Com quem você mora?
Qual sua religião?
Qual seu nome?
Como você gosta de ser chamado?
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APÊNDICE E
ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA E/OU RODA DE CONVERSA
Você gosta de brincar? Por quê?
O que é brincar? Do que você brinca?
Quando você brinca?
Quais são as brincadeiras que você gosta?
Quem lhe ensinou essas brincadeiras?
Com quem você brinca?
Onde você brinca? Quais os espaços que você brinca?
Você brinca no rio? De quê?
Você brinca no campo? De quê?
Você tem brinquedos? Quais?
Você brinca na escola? De quê?
Você já ensinou alguma brincadeira para alguém? Quem? Qual?
O que você mais gosta aqui na comunidade? Por quê?
Você sabe por que essa comunidade se chama Vila de Mangueiras?
O que o adulto pode fazer aqui na comunidade que a criança não pode?
Tem alguma história, música, dança ou brincadeira aqui na comunidade que
você goste?
O que mais você gostaria de falar sobre o que conversamos?
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APÊNDICE F
PLATAFORMA BRASIL
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