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RESUMO 

 
 
O presente trabalho integra o mestrado profissional em Extensão Rural da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco e consiste na documentação em 
vídeo da história social da comunidade quilombola Lage dos Negros, localizada no 
território rural de Campo Formoso – BA, para tal ação, utilizou-se de metodologias 
participativas próprias da área de Extensão Rural para reunir material informativo que 
compôs o vídeo, produto final da pesquisa. Adota-se como procedimento 
metodológico a compreensão dos participantes da pesquisa, moradores da 
comunidade, como protagonistas das ações, sendo a pesquisadora e idealizadora, 
uma mediadora entre os saberes populares e sua documentação em vídeo. Para esta 
ação, utiliza-se como aporte teórico, os conceitos da sociologia rural, educomunicação 
e história social. As informações coletadas na pesquisa, durante o trabalho de campo, 
tais como os registros das falas da comunidade, as imagens e áudios captados, além 
de fotografias, deram a estrutura são os materiais informativos do vídeo. Pretende-se 
assim, contribuir com reflexões sobre a ruptura paradigmática em Extensão Rural, 
problematizando a vida rural para além das atividades produtivas restritas à agricultura 
e à criação de animais, apresentando as múltiplas dimensões sociológicas, nas quais 
um grupo social se organiza, desenvolve seus saberes e influencia sua cultura, sua 
forma de viver e interpretar o mundo, sendo elas a demográfica, cultural, natural-
ambiental, política e econômica, compondo sua sociologia rural. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Metodologias Participativas. Comunidade Quilombola. Extensão 
Rural. Documentário Etnográfico. Sociologia Rural. 
  



 
 

 
  

ABSTRACT 

 
 
This present work to compose the professional masters in Rural Extension of Federal 
University of San Francisco Valley and it consist in the documentation in video of social 
history of the quilombola community Lage dos Negros, localized in the rural territory of 
Campo Formoso – BA, for this action, used of participation methodologies proper of 
the area Rural Extesion for crowd informative material as composed the video, final 
product of search. To adopts like methodological procedure the view of the research 
participants, residents of community, like protagonist of actions, be a researcher and 
idealizing, an intermediary between the popular knowledge and this documentation in 
video. The theoretical contribution is structured for these concepts of rural sociology, 
educommunication and social history. The informations collected in field research like 
speech records of community, this images and audios captured, above photos are 
informative material of video. This is intendeds, add to reflections about paradigmatic 
rupture in Rural Extension, problematizing the rural live for crowd the productive 
activities restricted to agriculture and an animal breeding, presenting multiple 
sociological dimensions, in the a social group is organized, development your 
knowledge and inspiration your culture, your way of live and to interpreted the word, 
being then, demography, cultural, natural-environmental, politique and economy, 
composing your rural sociology.     
 
 
 
Keywords: Participatory Methodologies. Community Quilombola. Rural extension. 
Ethnographic Documentary. Rural Sociology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade profissional em Extensão Rural significa (ou pelo menos deveria 

significar) o esforço interdisciplinar de atender às necessidades singulares das 

populações rurais nas suas múltiplas atividades, tendo como eixos norteadores a 

educação e o respeito às identidades locais. 

Todavia, a história da Extensão Rural como ação institucional no Brasil foi 

marcada pela orientação do capital econômico, cuja vertente produtivista inspirava 

suas estratégias e teve, como aparato desenvolvimentista, a investida norte-

americana no período histórico da Guerra Fria, com objetivos bem definidos. 

Um deles serviria para o escoamento da sua produção industrial, constituindo 

um mercado consumidor internacional dependente e o outro para sua intrépida busca 

por matérias-primas que alimentassem sua crescente indústria, explorando grandes 

áreas rurais em outros países, formatando-as em prol da mentalidade de quanto mais 

se produz, mais se vende e mais se converte em dinheiro. Dessa forma, revelam-se 

os primeiros financiadores da área no Brasil e como estava configurada sua atuação. 

Conforme apresenta em seu livro A Extensão Rural no Brasil, um projeto 

educativo para o capital, Maria Teresa Lousa da Fonseca (1985, p. 59-60). 

Na história da Extensão Rural no Brasil, 1948 significa o início dos serviços 
institucionalizados de Extensão Rural, melhor dizendo, significa o resultado 
de conversações e convênios realizados entre Brasil e Estados Unidos que 
culminaram na implantação do Programa Piloto de Santa Rita do Passa 
Quatro, no Estado de São Paulo, e na fundação da ACAR-Minas Gerais, 
através do mensageiro especial da missão americana no Brasil, o Sr. Nelson 
Rockefeller.  

O desejo de expansão norte-americana encontrou fortes laços com o governo 

brasileiro da época, do então presidente Juscelino Kubitschek, que mantinha 

concepções políticas semelhantes e planejava a “superação do ‘atraso’ da agricultura, 

de forma a fazer com que o setor desse respostas necessárias à sustentação da 

política de industrialização” (CAPORAL, 1991, p. 11). 

Como visto neste recorte temporal, a política brasileira estava estreitando 

relações com os Estados Unidos, cujo plano hegemônico de se tornarem potência se 

efetivaria com estratégias que perpassavam pelo domínio do mercado econômico 

mundial. Nesta lógica, ergueram-se como modelo que influenciou outros povos, 

sobretudo os latino-americanos a tornarem-se reprodutores desse sistema, 
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apresentando-o como única forma de sucesso para aqueles países que estavam, em 

relação ao seu desenvolvimento, atrasados. 

Para sustentar tal tese de superação do atraso e da pobreza, aliou-se o 

investimento altíssimo de capital estrangeiro à formatação de um sistema educativo 

brasileiro capaz de preparar mão de obra especializada para operar as máquinas que 

otimizariam o tempo de trabalho. Verifica-se também a adoção de técnicas modernas 

para aumento da produção, redução da agricultura à monocultura (cultivo de um tipo 

de plantação) e uso de produtos químicos que não só protegiam as plantações de 

possíveis doenças e ação de predadores naturais que causavam perdas da produção, 

como também de substâncias que aceleravam o processo natural de crescimento 

vegetal. 

O sucesso desta ação estava diretamente ligado à mecanização da produção, 

redução de todo trabalho do campo às atividades produtivas ligadas à agricultura e à 

pecuária, à manutenção das pessoas no campo, combatendo o êxodo, convertendo-

as em trabalhadores assalariados, elementos que compuseram uma rígida fórmula 

vinculada ao ideal desenvolvimentista.  

Portanto, formatou-se um projeto de educação rural tecnicista engessado, 

reprodutor e acrítico que resultou no empobrecimento dos solos brasileiros, desprezo 

aos saberes das populações locais, ao induzirem a agir conforme modelo importado, 

dissimulando uma proposta hegemônica de dominação e luta de classes. Em resumo, 

transformou a natureza e as pessoas em produtos negociados como capital simbólico. 

Então, a Extensão Rural brasileira se pautou numa ação política educativa do 

Estado, tendo como função primordial “educar o povo rural para que passe a introduzir 

processos e produtos capazes de modernizar suas atividades agrícolas e do lar, 

passando de uma fase de atraso para um estágio moderno” (CAPORAL, 1991, p. 8), 

cuja intenção era manter a lógica capitalista, doutrinando as pessoas a seguirem este 

protocolo e a solidificarem o sistema agrário delineado. 

Inserido numa sociedade de classes, o camponês latino americano vive a 
condição de classe subalterna, submetido às distintas formas de dominação 
à propriedade da terra e do capital, que definem o seu lugar pelo não 
reconhecimento e pelo bloqueio, tanto de suas potencialidades no campo 
econômico, quanto de suas singularidades sociais e culturais. 
(WANDERLEY, 2017, p. 30) 

A partir daí começaram a emergir grandes problemas que são de natureza 

pretérita, mas que invadem o tempo e nos são contemporâneos, como a concentração 
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da propriedade das terras, ocupação desordenada do campo, marginalização da 

população, êxodo rural agravado pelas relações desequilibradas de acúmulo de 

capital e dependência agrícola do mercado internacional (EMBRATER, 1990 apud 

CAPORAL, 1991, p. 13). 

Reconhecendo mais este ponto nevrálgico na história brasileira, colecionadora 

de projetos de dominação, de tentativas diversas de ‘não reconhecimento’ e de 

‘bloqueio’ à sua capacidade de formar-se culturalmente, acumulam-se no imaginário 

brasileiro experiências atualizadas desta subordinação tendo sempre uma nação 

internacional como molde.  

O que houve até então foram tentativas de ofuscar as singularidades 

escondidas no cotidiano, no fazer diário, nas práticas coletivas dos grupos sociais, 

dos povos e comunidades nacionais. Tentativas não são conquistas e muitas são as 

experiências exitosas de pequenos grupos que construíram suas vidas ao longo da 

história tendo outras percepções sobre o mundo, que, por desconhecer, alguns 

chamarão de ‘novas’ experiências, um equívoco terminológico, pois a expressão 

‘nova’ induz a entender estes grupos como se estes tivessem surgidos na 

contemporaneidade. 

Como soluções alternativas e ideológicas que nasceram no modelo capitalista 

e ousaram construir sua vida de forma diferente, no caso específico deste trabalho, 

busca-se no rural, o cenário de investigação, sendo ele caracterizado pela 

“predominância de espaços naturais sobre os espaços construídos e sua conformação 

enquanto pequeno grupo social, onde predominam as relações de proximidade e de 

interconhecimento” (WANDERLEY, 2017, p. 20-21) para a investigação e a 

documentação científica de uma sociologia de grupo, na busca de compreender a 

relação entre sua história de vida, organização social e valores compartilhados. E 

entender que 

[...] a condição de reprodução camponesa é a sua capacidade de adaptar-se. 
Esta capacidade constrói um caminho raramente linear, definido, pelas 
estratégias de resistência aos bloqueios impostos, através do qual são 
constantemente reafirmados os valores que inspiram o exercício da 
autonomia e a permanência de um singular modo de vida. (WANDERLEY, 
2017, p. 31). 

Este exercício acadêmico na área da Extensão Rural já não é tão recente. A 

tentativa de ruptura desse sistema capitalista e homogêneo está contemplado em 

muitas pesquisas que contribuem para repensar o espaço rural, não apenas sob a 
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ótica dos grandes empreendimentos, tidos como exemplo de sucesso e progresso. 

São discutidas outras noções desses termos, vistos sob a ótica dos personagens 

feitos de subalternos, de inferiores, de incapazes e atrasados pela história. 

Indiscutivelmente, o ‘rural’ não se esgota no ‘agrícola’, mas nele, a agricultura 
é requalificada, a partir das novas demandas da sociedade, especialmente, 
no que se refere à soberania alimentar, à produção de energia limpa e 
renovável, à ocupação civilizatória do espaço rural e à oferta de bens e 
serviços materiais e imateriais produzidos pelos habitantes do campo. 
(WANDERLEY, 2017, p. 36) 

 Para tanto, considera-se conceitualmente Extensão Rural para esta pesquisa 

como sendo uma área de “construção e sistematização do conhecimento” (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2004, p. 94), ou seja, uma área educativa. 

Ao contrário do que se praticou nos primórdios desta atividade profissional no 

Brasil, denunciada por Paulo Freire em sua obra ‘Extensão ou Comunicação?’ (1983), 

como uma proposta de normatização de um setor tido como inferior, a qual transforma 

o homem em quase ‘coisa’ e negam o sujeito como ser de transformação. 

Resumidamente ele dirá que ao agir profissionalmente nesta lógica, os 

profissionais extensionistas não estarão fazendo educação e sim comunicação, no 

sentido de persuadir, convencer, utilizando o termo estender com ‘s’, algo que leva e 

entrega pronto, se estende ao outro, como se fosse seu.  

Freire (1983) então será enfático ao afirmar que confundir extensão com 

estender resulta num equívoco que dicotomiza homem e mundo, separando os 

saberes, mágico e técnico. Chamado de mágico, estão os saberes dos sujeitos, pois 

estão na ordem do aprendizado do senso comum, estruturados na lógica, tentativa e 

erro, onde o sujeito aprende em relação próxima e de respeito à natureza, 

contextualizado, de acordo com o seu fazer cotidiano. Enquanto que os saberes 

técnicos dos extensionistas visam apenas demonstrar como se faz e não aprofundam, 

tornando-o conhecimentos.  

Repetimos que o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até 
aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações 
homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 
problematização crítica destas relações. (FREIRE, 1983, p. 22) 

A obra Extensão ou Comunicação (1983) de Freire denuncia e documenta 

exatamente as críticas apontadas ao modelo extensionista de trabalho no campo, 

apesar de elas serem fundadoras de um novo paradigma científico na área da 

Extensão Rural, aquelas práticas negativas e incoerentes com os povos rurais não 

desapareceram por completo, o que ocorre é a coexistência desses modelos.  
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É importante assinalar que o presente estudo conceitualmente adota o 

paradigma crítico freireano, pois concebe “educador-educando e educando-educador, 

no processo educativo libertador, são ambos sujeitos cognoscentes diante de objetos 

cognoscíveis, que os mediatizam” (FREIRE, 1983, p. 53), ou seja, Extensão Rural 

como ação educativa deve partir da dialogicidade, entender os extensionistas e os 

povos rurais numa relação horizontal de apoio e compreensão mútua, sem 

preconcepções, durante o trabalho a ser realizado precisam estar juntos para 

construírem, coletivamente, os conhecimentos. 

Compreende-se, portanto como povos rurais de acordo com Wanderley (2017) 

aqueles que são atores com processos sociais próprios, são autossuficientes, seja na 

subsistência familiar, na autodisciplina do trabalhador e da trabalhadora e na 

transmissão de saberes, são profundamente enraizados e conhecedores da natureza, 

porém visto seu processo histórico resumido acima, são focos de conflitos, nos 

processos de expropriação e de exploração. 

No contexto desta pesquisa, pela limitação temporal e pela multiplicidade de 

povos rurais na região do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru1, 

estrategicamente se estabeleceu um recorte metodológico, cujo trabalho será com 

comunidades negras rurais, ou no presente caso, com comunidade quilombola. 

[...] a identificação de comunidades rurais negras que ganham estatuto de 
unidades culturais e sociais, por partilharem uma origem e uma cosmologia 
comuns, uma ancestralidade, por apresentarem grandes índices de 
endogamia e até mesmo dialeto particular, escorregando, assim, para o polo 
do ‘isolamento’, da alteridade, do exotismo, do universo de referências 
‘autônoma’ e original. (ARRUTI, 1997, p. 11) 

De acordo com a definição elaborada pelo antropólogo brasileiro e pesquisador 

de comunidades quilombolas José Maurício Arruti, supracitada, interessa-se 

investigar a partir desse entendimento, como sendo as ‘unidades culturais e sociais’ 

constituintes de um ‘universo de referências’, tais critérios são relevantes para trazer 

à luz da pesquisa científica, elementos imateriais significativos produzidos pelo grupo 

                                            
1 É uma delimitação territorial para fins políticos-administrativos, elaborada pelo Governo do 

Estado da Bahia que compreende um total de 27 territórios de identidade. O Território de Identidade 
Piemonte Norte do Itapicuru está formado por nove municípios de acordo com suas características 
culturais, são eles: Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, 
Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim. Possui uma área total de 14.123,034 mil por 
km2 e sua população é de 261.901residentes, destes, 117.647 habitam a porção rural do território. 
Sendo o município de Campo Formoso, o segundo maior com relação ao número de habitantes, na 
sua frente somente Senhor do Bonfim com 74.419 pessoas (dados atuais obtidos da Secretaria de 
Planejamento do Governo da Bahia - SEPLAN e da Superintendência Estudos Econômicos e Sociais 
da Bahia - SEI). 
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e que também agem sobre seus membros simbolicamente, influenciando sua forma 

de vida e suas relações interpessoais, com a natureza e com a sociedade.  

Esta pesquisa tece seu desenho metodológico com o objetivo de apresentar 

outras vertentes sobre o rural, ampliando a noção produtivista sobre sua ação 

agrícola, comumente apresentada. 

Para este exercício investigativo, a comunidade quilombola é produtora de 

saberes e com grande capacidade formativa, os seus integrantes são educados entre 

si, têm singular capacidade de alteridade pela partilha de uma história em comum 

relacionada com a terra e adotam processos comunicativos permeados por signos e 

significados, cujos sentidos são conhecidos por eles e elas. 

Estes fenômenos sociais registrados no cotidiano impactam sobremaneira a 

vida dos sujeitos envolvidos formatando uma rede invisível que une a todos e todas e 

perpassa ao longo dos anos de sua história enquanto grupo. Nesse sentido, a 

Extensão Rural enquanto ação educativa precisa atentar-se e assumir que “a 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 1983, p. 46). 

Dessa forma, a comunidade quilombola, eleita como lócus e sujeitos desta 

investigação, organiza-se nas suas múltiplas dimensões sociológicas: demográfica, 

cultural, política, econômica e natural-ambiental, estas cinco perspectivas conduzem 

ao entendimento de uma sociologia rural complexa, holística e ampla.  

A abordagem ocorre no microambiente, pois não se quer tecer comparações 

com outras realidades, e sim caracterizar como os aspectos simbólicos já citados, 

como o interconhecimento, a ancestralidade, as crenças e os afetos de maneira 

confluente determinam sua cultura.  

Quer dizer que diante de toda tendência culturalista, o valor do popular não 
reside em sua autenticidade ou em sua beleza, mas sim em sua 
representatividade sociocultural, em sua capacidade de materializar e de 
expressar o modo de viver e pensar as classes subalternas, as formas como 
sobrevivem e as estratégias através das quais filtram, reorganizam o que vem 
da cultura hegemônica, e o integram e fundem com o que vem de sua 
memória histórica. (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 113) 

O cuidado, como procedimento, permeia toda a pesquisa, pois ao se trabalhar 

com aspectos culturais e para não condenar a comunidade ao exotismo ou elaborar 

uma descrição folclórica sobre ela, recorreu-se à ‘memória histórica’ interligada com 

as práticas cotidianas para sua descrição e documentação. 
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As práticas cotidianas investigadas, na tentativa de evitar o erro folclórico ou de 

exotismo, compõem o cerne educativo e comunicativo dessa comunidade e assim 

traz-se para o diálogo teórico a concepção educomunicativa, trata-se de uma 

atualização do pensamento freireano sobre a realidade das comunidades populares, 

entende, acolhe e assume 

O estreito vínculo entre as práticas da comunicação educativa e os estratos 
de produção, reprodução e transformação culturais. A questão central é 
manter a discussão e reflexão sobre a presença e a atuação dos indivíduos 
enquanto produtores, mediadores e receptores de bens culturais. A pergunta 
essencial é sobre a identidade dos protagonistas dos processos 
educomunicacionais. (SCHAUN, 2002, p. 89) 

Nesta lógica, justifica-se a adoção da linha educomunicativa nesta pesquisa, 

pois a identidade cultural de um grupo está expressa pelos modos singulares como 

realizam suas ações cotidianas e o ato inventário destas também exprime seu 

diferencial. A perspectiva da pesquisa é refletir sobre a realidade sociocultural 

investigada num processo de engajamentos dos sujeitos integrantes da comunidade 

quilombola, para que, coletivamente num processo dialógico, possa-se registrar todo 

esse simbolismo. 

Comunicação e Educação são espaços públicos problematizadores das 
questões do contemporâneo, são âmbitos para estimular a reflexão e a 
realização de ações que discutam os andamentos complexos referentes aos 
modos de formar, circular e se apreender as redes semióticas e os 
agenciamentos coletivos disponibilizados socialmente pelos processos 
comunicacionais. (SCHAUN, 2002, p. 90) 

O que está documentado nestas páginas são as singularidades da comunidade 

investigada no intuito de efetuar um registro oficial dos seus saberes nas 

representações científicas dentro da área de Extensão Rural. Assim sendo, a 

comunidade guarda características próprias, que não devem ser consideradas iguais 

às de outras realidades sociais e qualquer que seja o trabalho desenvolvido nesta 

área, há que se considerar o contexto, a história local e a forma de vida das pessoas 

que ali residem e significam o mundo a partir do seu lugar. 

Ao compreender então, como tese central, que as comunidades rurais 

apresentam uma sociologia própria, influenciadas pelas características singulares da 

sua demografia, do seu ambiente natural, da sua economia, da sua política e da sua 

cultura, registradas nas práticas educomunicativas do seu cotidiano e que por sua vez, 

todo este quadro social é retroalimentado pelos saberes comunitários e pelas ações, 

nas múltiplas dimensões da sua sociologia, pergunta-se como questão fundamental e 

norteadora para a pesquisa, quais são estes saberes e estas atividades do povo rural 
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de Lage dos Negros? Sobretudo, com foco naquelas não agrícolas, uma vez que as 

atividades agrícolas ocupam grande parte das agendas das pesquisas e ações 

técnicas em Extensão Rural.  

 

Comunidade quilombola Lage dos Negros: informações gerais 

 

Os dados primários encontrados sobre o distrito rural de Campo Formoso, no 

estado da Bahia, a Lage dos Negros, davam conta de apresentar as informações mais 

gerais e bem parciais a seu respeito, a exemplo do Wikipédia (2018) “é uma 

comunidade quilombola localizada no município de Campo Formoso, no norte da 

Bahia”, todavia ao adentrar no território e conversar com os moradores locais, de 

imediato percebe-se a simplificação contida nesta afirmação.  

Segundo dados em campo, Lage dos Negros é um território composto por 23 

(vinte e três) comunidades, sendo 16 (dezesseis) destas certificadas como 

quilombolas e também empresta o nome a uma delas, a primeira certificada da região. 

Ou seja, Lage dos Negros é o nome do território total e também o de uma comunidade 

quilombola. 

Além dela que se subdivide em três, tem-se o Pacuí, Casa Nova dos Ferreiras, 

Borges, Casa Nova dos Marinos, Casa Nova dos Amaros, Lagoa do São Francisco, 

Barrocas, Sangradouro I e II, Gameleira do Dida, Mulungu, Alagadiço e Bebedouro. 

O levantamento populacional mais recente, realizado na fase de 

credenciamento das famílias e certificação quilombola, aponta a presença de 

aproximadamente 18.000 habitantes no povoado. Apesar deste número elevado de 

Figura 1 - entrada da comunidade.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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moradores, sendo destes, aproximadamente 10.000 votantes, a localidade ainda está 

vinculada politicamente ao município de Campo Formoso, ainda não tendo 

experimentado sua emancipação como cidade e, por isso, não possui prefeitura 

própria, nem eleições dos seus gestores públicos. 

Existem atualmente duas entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) atuando no povoado e com sedes estabelecidas: o Instituto Cactus, em 

atividade há três anos e a mais recentemente, a organização FEME (Filhos do Mundo) 

desde junho de 2017, ambas ligadas ao desenvolvimento de projetos de ATER 

Quilombola. Os projetos desenvolvidos possuem foco para as atividades agrícolas e 

ainda atuam na mediação entre o Banco do Nordeste e os governos estadual e federal 

para acesso a leis de fomento e crédito agrário. 

Importante neste momento de apresentação do território trazer a figura 

representativa de Celestino, apelidado carinhosamente por “Celé” pelos moradores 

locais, ele exerce a liderança ativa dentro das comunidades quilombolas da Lage dos 

Negros. Foi com o apoio dele que se pôde reunir documentos, fazer credenciamento 

e acessar a certificação quilombola. O Celé foi eleito em Brasília como representante 

oficial das 23 comunidades quilombolas da região, e como tal, participa de reuniões 

em várias cidades brasileiras sobre o tema e defende os interesses da população 

quilombola. 

Figura 2 – conversa informal na comunidade Casa Nova dos Ferreira.  

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Além disso, frequentemente realiza visitas às famílias, participa de reuniões 

onde se elencam as necessidades locais para solicitar aos poderes públicos a 

realização de obras de infraestrutura e/ou serviços, além de distribuir mensalmente 

uma cesta básica a cada família certificada, ação de um dos recursos públicos 

recebidos, sendo que a entrega é realizada somente às mulheres das famílias 

cadastradas.  

Celé também foi o meu condutor na primeira visita ao território que ocorreu 

entre os dias 6 a 8 de fevereiro de 2018, durante a fase preliminar da pesquisa e 

também nas demais etapas, ocorridas entre os meses de abril e maio de 2018. Juntos, 

fomos a cinco comunidades: Casa Nova dos Ferreira, Casa Nova dos Amaros, Casa 

Nova dos Marinos, Patos e Alagadiço, conversamos com moradoras e moradores 

locais, idosas e idosos, todas (os) beneficiárias (os) da aposentadoria rural.  

Na nossa visita inicial para o reconhecimento da pesquisa, ocorreu na tarde de 

uma quarta-feira e por ter chovido na noite anterior, os adultos estavam na roça 

plantando, permanecendo na comunidade apenas as pessoas mais idosas e as 

crianças, já que as aulas ainda não tinham iniciado. 

Já nesta visita preliminar pude participar de uma reunião para cadastro no 

Crédito Amigo com representantes do Banco do Nordeste e das entidades de ATER 

da região, anteriormente citadas. A adesão foi tão grande que a sala de aula numa 

das escolas da Lage dos Negros, reservada para a reunião, não foi suficiente e as 

Figura 3 - reunião PRONAF.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 



22 
 

 
 

pessoas foram aproveitando os espaços laterais, participando através das janelas e 

portas. 

E, por fim, na noite deste mesmo dia conheci o seu Pedro ou “Peu” como é 

conhecido na região, líder do grupo de reisado da comunidade quilombola Lage dos 

Negros. Não sendo o único da região, ainda tem outro grupo de reisado no povoado 

que fica na comunidade do Alagadiço e eles dividem as atividades culturais 

tradicionais do “tirar reis” entre si, segundo Peu, quando um grupo começa a “tirar reis” 

numa casa, o outro só acompanha. 

Durante nossa conversa sobre a tradição do Reisado de Lage dos Negros, Peu 

relatou o intervalo de quatro anos sem a festividade que quase culminou no término 

do grupo, após a morte do seu pai, grande mantenedor das tradições e fazia todos os 

personagens da encenação, além de se arriscar nas músicas. Mas, após este período 

de inatividade Peu e seu irmão mais velho, José decidiram assumir novamente a 

liderança e começaram a fazer reuniões, ensaios, a resgatar figurinos e mobilizar 

outros integrantes a participarem. Dessa forma, reacenderam a tradição da Folia de 

Reis e se encontram ativos novamente.  

Juntos visitamos o local onde estão armazenadas as alegorias e figurinos do 

Reisado e Peu vestiu-se com uma delas e fez questão de representar para mim, ação 

registrada em vídeo. 

Figura 4 - alegorias e figurino do Reisado da Lage dos Negros.  
Fonte: acervo pessoal da autora. Crédito: Néa (FEME) 
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Nestes primeiros dias de visita, pude reunir informações primárias que atestam 

as divulgadas pelos sites sobre a Lage dos Negros como também para esclarecê-las. 

Foram fundamentais para orientar a reestruturação do cronograma previsto, a partir 

da disponibilidade local, de acordo com o seu calendário de atividades, bem como 

serviu para identificar personagens locais representativos e mapear o território 

geograficamente.  

Nestes dias foram reunidas importantes informações para organizar o início do 

trabalho de campo, inventariar as atividades da comunidade, criar uma lista de 

contatos e para configurar o desenho de uma proposta de roteiro a ser apresentada 

para a atividade de qualificação do mestrado. 

Os primeiros dados aqui apresentados foram reunidos a partir das observações 

iniciais da primeira visita ao território e das conversas informais com alguns moradores 

e foram reconsiderados a partir das outras atividades previstas na pesquisa, portanto, 

podem coexistir percepções e pontos de vistas distintos. De acordo com a postura 

metodológica adotada pela pesquisa, informações divergentes não invalidam os 

dados, podem simbolizar a diversidade de visões e traduções pessoais sobre 

determinado assunto.  

A seguir serão apresentadas as informações já sistematizadas segundo cada 

dimensão sociológica a partir desta visita inicial de levantamento de dados, sendo 

posteriormente detalhadas na continuação do trabalho de campo e aprofundadas nas 

entrevistas para elaboração da produção audiovisual final. 

Numa primeira abordagem, percebida pela visita ao território, a paisagem 

demográfica é composta majoritariamente por habitantes nativos e seus 

descendentes. Ao questionar sobre a presença de pessoas de fora da comunidade 

que mantém residência no território, a afirmação é unívoca, são poucos. Resumem-

se aos que casaram com habitantes local e que constituíram família, aos profissionais 

das duas instituições de ATER que atuam na comunidade e mais recentemente 

relatam a presença de novos moradores devido à instalação da empresa eólica no 

território (ainda não está em funcionamento, segundo informações, apenas mapearam 

o território e verificaram o melhor local de instalação das suas torres). 

Outro questionamento feito durante as conversas foi a permanência dos nativos 

na região. Ao conversar com as pessoas nas comunidades que visitei percebi uma 

divergência entre o alto número de descendentes por família visitada e a ausência 
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destes durante o encontro. Grande parte dos filhos e filhas das numerosas famílias 

(em média são oito entre as entrevistadas, mas podem chegar a dezoito) fixaram 

moradia nas mais variadas cidades citadas como Brasília, Belo Horizonte, Salvador, 

São Paulo e que voltavam à Lage apenas para visitas.  

Ao serem questionadas sobre o motivo desta saída, relatavam a falta de 

trabalho devido à seca e por conta dos estudos. Embora na Lage existam muitas 

escolas de níveis básico, fundamental e médio, encontra-se também a de ensino 

superior, o Centro de Educação Integrado Manancial Quilombola do Brasil - CEIMAQB 

ainda saem muitas pessoas da comunidade em busca da continuidade dos estudos 

em outras cidades. 

O território Lage dos Negros está inserido numa área cercada por serras, as 

plantações e as habitações tomam conta da porção inferior destas encostas, portanto 

a paisagem geográfica do povoado possui um harmonioso desenho entre diferentes 

alturas do relevo e para onde o olho segue, nota-se altas montanhas cobertas com 

vegetação catingueira. 

A caatinga é um bioma pertencente à região semiárida brasileira com 

caraterísticas que lhe são próprias correlacionando vegetação, clima e fauna, “é 

definida pelo ciclo do tempo seco e do tempo verde ou estação seca e estação 

chuvosa” (CARVALHO, 2012, p. 79), ambas estações convivem proximamente, 

Figura 5 - vista de uma das serras que cercam a região.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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durante sua fase seca, a vegetação catingueira num processo adaptativo, diminui seu 

metabolismo guardando suas reservas minerais e de água, transformando-se em 

arbustos sem folhas e nas primeiras gotas de chuva, com a chegada da estação 

chuvosa, suas folhas renascem e assim também o fluxo normal da planta, volta-se a 

sua atividade produtiva, geradora de frutos e a paisagem modifica tornando-se verde. 

Este ciclo estabelece uma incrível capacidade de convivência entre a 
Caatinga e esse clima, havendo interação entre plantas e o meio 
edafoclimático que permite a sobrevivência das primeiras sob as condições 
de semiaridez, muitas vezes, bastante adversas. Isso explica a rápida 
transformação da paisagem logo após as primeiras chuvas de ‘inverno’. 
(CARVALHO, 2012, p. 79) 

Coincidentemente, os dias reservados à primeira visita à campo para 

elaboração desta pesquisa foram também dias de chuva, então, o plantio estava a 

pleno vapor, muitas pessoas durante o período diurno estavam nas ‘roças’, o que 

deixava o povoado bem quieto, mas com o aproximar da noite, quando retornavam, o 

movimento crescia e via-se a reunião em bares, com churrasco e bebidas, 

contagiados pela futura fartura da colheita oferecida pelas recentes chuvas. 

Caminhando pelo território vê-se uma variedade de plantações, como milho, 

cebola, aipim, tomate. Nota-se também um prédio onde funciona uma casa de farinha, 

produto bastante comercializado pelos agricultores da região. 

Tem-se também a criação de gados bovino e caprino. Por vezes, ao passar 

entre as comunidades, encontramos os animais pela estrada. 

Além do predomínio da agricultura como atividade de sustento financeiro, é fácil 

perceber a presença de muitas outras formas de geração de renda. Mas, ao direcionar 

Figura 6 - Colheita da cebola.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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a pergunta aos pesquisados sobre quais são as atividades comerciais da região, todos 

afirmam categoricamente que vivem apenas do comércio dos produtos agrícolas. 

Porém, basta caminhar pelas ruas do povoado para de imediato identificar a 

existência de farmácias, posto de gasolina, diversos mercadinhos, lojas de material 

de construção, de eletrônicos, de marcenaria, muitas oficinas mecânicas e pousadas. 

Prontamente, identifica-se também o funcionamento de muitas escolas, onde 

parte do seu quadro de funcionários é preenchido pelos moradores do povoado, ou 

seja, além dos professores, outros cargos asseguram renda para os habitantes, como 

a coordenação, os serviços gerais, o acompanhamento especial. Este dado foi 

confirmado nas visitas posteriores, pois como estava no período de recesso escolar, 

não pude visitar as escolas, nem conversar com seus funcionários para identificar o 

quantitativo que representa o povo da comunidade, procedimento realizado nas fases 

posteriores da pesquisa. 

Como apresentado anteriormente, existem duas organizações de ATER 

Quilombola, a FEME e a Cactus, a primeira por sua vez, registra a inclusão recente 

de pelo menos duas funcionárias, informada pela sua coordenadora, uma atua na 

coordenação pedagógica e a outra é técnica agrícola. Já a Cactus não registrei tais 

informações, pois sua equipe estava em campo, estive na sua sede, porém 

encontrava-se fechada.  

Importante registrar nesta altura da pesquisa o alto índice de beneficiários da 

aposentadoria rural, as idosas e os idosos da região acessam este recurso, o que 

contribui na garantia de renda e sustento das famílias. 

Figura 7 - foto de uma das escolas da região.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Por fim, com a chegada da empresa eólica que explorará os recursos naturais 

da região, não se sabe se farão a contratação de pessoas da comunidade, se uma 

parte da energia gerada será destinada às famílias e ainda verificar como será o 

relacionamento entre os de fora e os nativos. 

Há um indício, ainda com status de falácia por não ter sido confirmada sua 

veracidade que após a notícia da chegada desta empresa, os valores das casas de 

aluguel aumentaram de R$ 100,00 (cem reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais). O 

que, caso seja verdade, será um forte indício da presença de especulação imobiliária 

da região. 

Como já expresso na introdução, Lage dos Negros é ao mesmo tempo uma 

localidade que reúne vinte e três comunidades quilombolas e é também uma dessas 

comunidades, apesar do alto número de eleitores, cerca de 10.000, ainda não foi 

emancipada e está ligada administrativamente à prefeitura de Campo Formoso. 

Atualmente, não há vereador que represente a comunidade politicamente e a 

história que contam é que quando houve a candidatura de um representante local, 

não obteve o quantitativo de votos necessários, portanto não assumindo o cargo 

pleiteado. E assim, Lage dos Negros organiza-se politicamente através da presença 

das associações quilombolas em cada uma das comunidades certificadas, tendo sob 

sua gestão geral o Celestino, líder comunitário eleito em plenária na capital federal, 

quando reuniu-se os representantes quilombolas e o escolheram para atuar como seu 

representante. 

É importante registrar também o movimento de mobilização dos líderes 

comunitários para a emancipação da Lage. Pude participar da primeira reunião, onde 

foi apresentada a proposta de criação de uma associação para recolher fundos que 

financiem as ações em prol da sua efetivação enquanto município. Tal iniciativa é vista 

ainda com desconfiança, por conta da polarização política conhecida na região por 

partido “boca branca” e “boca preta”, na interpretação dos moradores e moradoras, 

esta mobilização não deixa de ter interesses partidários. 

Outro aspecto polêmico é sobre a real necessidade de constituir uma 

associação, ora, como comprovado por esta pesquisa, a região já conta com inúmeras 

associações, o fato da sugestão de uma nova é motivo de muita discussão. 

A influência política do Celé consiste na participação de eventos públicos, cujo 

tema é a representação negra e quilombola, encontros políticos com o governador do 
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Estado e o prefeito de Campo Formoso para captar investimentos e melhorias em 

infraestrutura e serviços para a região e como mediador entre os poderes públicos e 

os poderes locais das associações quilombolas. 

Segundo dito pelo próprio Celé, a luta mais recente era para a construção de 

uma cozinha comunitária, estava aprovada e até tinham conseguido o registro de uma 

área para sua construção, mas como a verba não foi liberada, o projeto parou. Ele 

tenta agora, transformar esse projeto numa casa de parto, na tentativa de aproveitar 

o espaço já registrado e liberado para a construção. Pois, segundo ele e as muitas 

mulheres entrevistadas, aquelas com um pouco mais de condição financeira, saem 

para terem seus filhos em Campo Formoso ou Juazeiro, a preferência é por esta última 

e aquelas que não podem, têm seus filhos com as parteiras da região, dentro de suas 

casas, segundo Celé e as mulheres, facilitaria o trabalho dessas pessoas se houvesse 

um lugar próprio para este serviço e evitaria tantos deslocamentos para outras 

cidades, caso existisse na comunidade um local seguro e apropriado.  

É um direito do povo da Lage que seus descendentes nasçam de forma digna, 

segura e apropriada onde moram suas famílias, onde fixam moradia, onde seus 

antepassados nasceram e onde pretendem viver, onde não precisem deslocar-se em 

busca deste serviço básico. Esta é a peleia mais recente defendida por Celé, a partir 

das suas andanças e conversas pelas comunidades quilombolas da Lage dos Negros. 

Uma marca registrada logo na primeira visita ao povoado é a forte presença da 

cultura local de estreito vínculo com a memória dos antepassados, o povo da Lage 

dos Negros atua na manutenção das suas principais danças e festas. 

A principal delas é o Reisado ou Folia de Reis ou Festas de Reis, modifica-se 

a depender da região e consiste na reunião de um grupo de vinte pessoas que se 

dividem entre as interpretações dos muitos personagens, o boi, o jegue, a careta e 

outros, com a execução das músicas. Esta tradição está mantida atualmente por Peu 

e seu irmão mais velho, eles são responsáveis de organizar os ensaios, de mobilizar 

as pessoas para participar do grupo, na sua grande maioria são homens que 

caraterizados por vestimentas coloridas e máscaras, saem às ruas da Lage brincando, 

cantando e tocando, seguidos por um público que os acompanham animados, 

interagem com seus personagens e cantam suas músicas. O objetivo é entrar numa 

casa, geralmente acordada previamente com seus donos, para ‘tirar reis’, nesta festa 

eles dançam e cantam na casa e os donos dela pagam com dinheiro esta ação.  
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Segundo Peu, no último domingo de janeiro deste ano, foram mais de mil 

pessoas acompanhando o reisado, algo inédito, o que para eles, foi uma grata 

surpresa, pois há pouco tempo o grupo estava parado, desde a morte do seu pai. 

Outro fato que muito alegra Peu foi o pedido de um grupo de adolescentes entre 

12 e 15 anos para participar dos ensaios e aprender as canções e as interpretações 

do reisado. Eles já iniciaram as participações e Peu disse que inclusive já fizeram a 

‘tiração’ uma vez. Dado importante que simboliza o interesse na continuidade desta 

manifestação cultural, pois é passada de pai para filho e antes desse grupo de 

meninos demonstrarem interesse, havia grande preocupação com a sua continuação 

no futuro. Com a inclusão destes meninos, pode-se ter mais um motivo para festejar 

os reis, pois tem-se a garantia de um futuro próspero para esta história preservada. 

Este mesmo grupo cultural é responsável pela manutenção de outra tradição 

histórica da região, o ‘amassa barro’ que consiste na realização de um samba durante 

a construção das casas do povoado. Conta-nos Peu que até bem pouco tempo as 

casas eram de taipa e que à medida que os vizinhos iam transformando-as em 

alvenaria, juntavam um grupo de pessoas entre homens e mulheres para construí-la. 

Durante a mistura do barro, as mulheres carregavam água que umidificava o barro 

seco e os homens faziam movimentos constantes com suas pernas que lembravam 

um samba para dar liga ao barro, enquanto uma perna estava a frente, puxava-se 

Figura 8 - Peu ao fundo e algumas 
alegorias utilizadas no reisado. 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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para trás ao mesmo tempo que a detrás seguia para frente e imitava o mesmo 

movimento. Começava-se a cantar músicas conhecidas ou improvisadas, criadas no 

momento da reunião. Depois chegavam os violões, pandeiros e o samba permanecia 

durante todo o dia. Apesar de existir até hoje, esta tradição é mais difícil de acontecer, 

a não ser para subir ou “bater” laje. Com a modificação estrutural das casas, o 

“amassa barro” está desaparecendo. 

Importante registrar que não só a tradição marca a cultura da Lage, conheci um 

artesão que produz móveis como cadeiras e mesas com pneus reciclados, ele recolhe 

das ruas ou nas oficinas e dá outro destino a estas peças que virariam lixo. Este artista 

chama-se ‘Beu’, ele é autodidata e iniciou suas criações pelas sandálias, até que uma 

amiga o desafiou a construir uma poltrona que ela tinha impresso da internet e ela 

acreditava que Beu conseguiria reproduzi-la. Desconfiado de sua capacidade, Beu 

conta-nos que no primeiro momento, duvidou se seria capaz, todavia, cerca de quatro 

horas depois, a poltrona estava produzida.  

Seus móveis ocupam um pequeno espaço no centro da Lage e estão 

disponíveis para a venda, Beu reclama que o pessoal da Lage não os compra e que 

ele por vezes tem que parar a produção para não acumular no espaço, mas, conta 

também que passou uma temporada em Juazeiro e conseguiu comercializar muitas 

peças. São formatos modernos e que apresentam a produção contemporânea de arte 

no povoado. 

Há também uma associação de mulheres que desenvolvem artesanatos mais 

ligados à tradição, são peças de tecido costuradas à máquina e à mão, porém não foi 

Figura 9 - Móveis desenvolvidos por Beu.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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possível entrevistá-las, já que a sede estava fechada na visita preliminar. E nas outras 

fases de desenvolvimento da pesquisa, falei com uma das costureiras e registrei o 

convite. Porém, um desencontro entre os horários de trabalhos delas e o período de 

pesquisa aos fins de semana, programados em conjunto com a associação quilombola 

impossibilitaram a documentação desta atividade. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Geral  

 

- Documentar em vídeo a história social da comunidade quilombola rural, Lage 

dos Negros-BA, situada no Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru. 

 

1.2 Específicos 

 

- Investigar a história local de formação da comunidade quilombola: origem, 

seus primeiros habitantes, configuração territorial e as primeiras atividades 

desenvolvidas; 

- Elencar as atividades cotidianas dos integrantes do grupo: quais são, rotina 

diária, divisão de tarefas e o porquê de cada uma; 

- Relacionar as atividades cotidianas da comunidade com as cinco dimensões 

sociológicas (demográfica, natura-ambiental, política, econômica e cultural). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa é integrante do recém-criado programa de pós-graduação em 

Extensão Rural (PPGExR), cuja proposta interdisciplinar pretende problematizar os 

caminhos profissionais e científicos assumidos historicamente pela área, por meio do 

encontro entre as múltiplas áreas do conhecimento, representadas pela variedade das 

graduações das mestrandas, dos mestrandos e de docentes que formam o Programa 

PPGExR, o qual, emblematicamente, tem em sua produção a opção por enfatizar a 

discussão sobre as formas não tradicionais de atuação extensionista, visando 

contribuir teoricamente para a mudança de acepção acerca do tema. 

A proposta de documentar as atividades não agrícolas encontradas na 

realidade rural pesquisada serve como instrumento de ampliação da visão social 

contrariando a histórica redução do trabalho extensionista apresentado na primeira 

parte deste texto, pelo surgimento da profissão no território brasileiro estendida até os 

dias atuais, mesmo encontrando rompimentos em alguns teóricos que discordam de 

tais posturas, é possível verificar a continuidade de alguns destes criticados 

comportamentos, mesmo com o passar do tempo. 

Apesar das críticas registradas ao longo do texto sobre as equivocadas ações 

extensionistas, o protagonismo deste trabalho está em focar na apresentação de tudo 

aquilo que foi relegado, menosprezado e por vezes diminuído, a porção simbólica, 

cultural e social que envolve o universo de uma comunidade rural. Adota-se tal 

postura, por entender que para além das críticas, é preciso construir novas/ outras 

posturas e atitudes, amplamente alcançadas quando se fortalece o valor social do 

grupo, para além das meras noções comerciais que, na insistência de afirmar a 

condição de atraso das populações rurais, registra-se na consciência cultural desses 

grupos como verdade e estes, por sua vez, passam a considerar crenças exteriores 

como suas, ocasionando a desconsideração das suas potencialidades que lhe são 

singulares. 

Compreender a comunicação implicava investigar não só as artimanhas do 
dominador, mas também tudo aquilo que no dominado faz a favor do 
dominador, ou seja, as múltiplas formas de cumplicidade de sua parte e a 
sedução que acontece entre ambos. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 21) 

Embora seja importante problematizar as estratégias utilizadas pelo dominador, 

representado pelas instituições hegemônicas de fomento à produtividade e ao 

capitalismo, pois se produz conhecimento para o combate à sua difusão, torna-se sine 
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qua non a conversão do olhar para o lado oposto complementar desta relação, é óbvio 

que os mecanismos utilizados são de tal cruéis que por si só, justificam-se todos os 

combates e as críticas, porém, há que se considerar o campo fértil de enraizamento 

destes valores materiais nas comunidades rurais, há que se entender e trabalhar com 

foco na discussão sobre as reais necessidades desses grupos: 

Chegou a hora de construir opções paradigmáticas para as quais o contexto 
é a referência, a interação é a estratégia e a ética é o compromisso para a 
construção de comunidades e sociedades mais felizes e com modos de vida 
sustentáveis, deixando a filosofia – universal, mecânica e neutra -  de 
inovação por outra contextual, interativa e ética. (SILVA, 2010, p. 41) 

Sendo contextual não há como haver padrão, pois cada realidade é única e 

formatada a partir da relação comunidade-mundo, portanto ao invés de adotar o 

singular como noção geral e como sugere José de Sousa Silva, novas opções 

paradigmáticas precisam estar sugeridas no plural, assim como são os saberes, as 

culturas, as pessoas, suas visões de mundo e suas formas de vida. 

Portanto, um trabalho acadêmico que defende o protagonismo da comunidade 

rural no exercício de pensar sua realidade precisa enfatizar a necessidade da 

redescoberta do potencial das atividades não agrícolas como fundamentais para a 

qualidade de vida dos povos campesinos e é justamente nesta lacuna e a partir deste 

lugar, que esta proposta de estudo se situa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A presente pesquisa está amparada num tripé estruturante composto por 

conceitos da sociologia rural, história social e educomunicação. Para nortear a leitura 

rumo à compreensão da interdisciplinaridade, abordagem adotada por este estudo, 

faz-se inicialmente um breve resumo interligando as conexões entre as referidas áreas 

envolvidas.  

A sociologia rural empresta seus conceitos tradicionais como ponto de partida 

para concepção deste trabalho que pretende enfatizar suas propriedades 

fundamentais, os cuidados e as críticas pelo seu uso como embasamento científico 

na área da extensão rural. Após este detalhamento, a pesquisa propõe a subdivisão 

do seu campo de atuação para realização da investigação científica, seguida de 

justificativas e esclarecimentos sobre tal procedimento. 

Assim, depois das reflexões iniciais, percebe-se a necessidade do diálogo entre 

a sociologia rural e a história social, conexão ocorrida de forma imediata e espontânea, 

uma vez que o cenário é uma comunidade rural e por estar de acordo com a proposta 

ideológica envolvida nesta investigação, reitera a importância deste encontro teórico, 

bem como determina o recorte essencial para a aplicação do conceito adotado por 

esta pesquisa. 

Por fim, aborda-se como os primeiros pensamentos da educomunicação 

podem contribuir para a coleta, descrição e compreensão dos dados coletados em 

campo.  

 

3.1 As dimensões sociológicas 

 

A contribuição dos sociólogos para com a extensão rural deveria ser a de 

apresentar a face de “uma sociologia de um modo de ser e de viver mediados por uma 

maneira singular de inserção nos processos sociais e no processo histórico” 

(MARTINS, 2001, p. 32) e o de compreender o espaço rural como “um mundo de 

criatividade, de inovação e luta contra as aberrações econômicas, políticas e mesmo 

acadêmicas que vitimam suas populações” (MARTINS, 2001, p. 32), porém, como 

visto na sessão inicial deste trabalho, houve um equívoco reducionista promovido pelo 

exercício técnico e profissional da extensão rural brasileira que passou a entendê-lo 
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apenas como lugar de atividade e capacidade produtiva agrícola, muito por conta da 

invasão do pensamento moral capitalista de julgar o lucro como sinônimo de sucesso, 

felicidade e prosperidade que tomou conta da sociedade. A história assevera tal 

afirmação não como válida em si, mas como causadora de graves problemas sociais 

no campo.  

A modernização é um valor dos sociólogos rurais e não necessariamente das 
populações rurais, porque, de fato, para estas não raro ela tem representado 
desemprego, desenraizamento, desagregação da família e da comunidade, 
dor e sofrimento. (MARTINS, 2001, p. 32) 

Tal concepção desenvolvimentista marcou definitivamente o exercício filosófico 

e profissional da Extensão Rural brasileira e a sociologia embalou nestas mesmas 

águas, talvez por crer na existência do ‘tipo ideal’, sinônimo de padrão, reforçou a 

ação intervencionista, composta basicamente por conselhos de mecanização da mão 

de obra, aumento da produção com aditivos químicos, busca a todo custo por 

comercialização e desenvolvimento de mercado em prol da saída do atraso que 

acometia as populações rurais.  

A construção de tipos ideais é, inquestionavelmente, um procedimento 
clássico e consagrado na sociologia. Como exercício de elaboração teórica, 
esse procedimento é sem dúvida, portador de um grande poder explicativo, 
na medida em que permite identificar os traços característicos do tipo 
considerado e suas articulações internas e externas, favorecendo as 
comparações e mudanças de paradigmas. Porém, pode haver o risco de se 
atribuir à elaboração dos tipos ideais certa rigidez, que venha a impedir a 
observação dos processos de transformação. (WANDERLEY, 2009b, p. 190) 

É de fácil compreensão a construção do ‘tipo ideal’ para o acompanhamento 

da realidade, como apresentado por Wanderley (2009b), seja para perceber as 

‘articulações internas e externas’ ou para identificar as ‘comparações e mudanças de 

paradigmas’. Porém, é um risco grave considerar a reprodução deste ‘tipo ideal’ 

noutras realidades, como se, independente da experiência coletiva, das relações entre 

as pessoas, destas com a natureza e com sua história, invariavelmente só existe uma, 

e somente uma, possibilidade para os povos do campo e, além do mais, é como se 

não houvesse diferença entre estar no espaço rural brasileiro ou de qualquer outro 

país do globo terrestre. 

É preciso esclarecer o posicionamento teórico acerca da relação entre 

sociologia e extensão rural, na execução desta pesquisa, assim como não se entende 

o sentido real do emprego do ‘padrão’ ou do ‘tipo ideal’ quando se trata de pessoas, 

também não se pretende expurgar a dimensão econômica, a qual, estamos todos, 

integrantes de sociedades capitalistas, submetidos a viver. A presente pesquisa 
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aborda também esta porção da vida rural, mas “[...] não apenas como um campo 

econômico, mas, sobretudo, como um lugar de vida” (WANDERLEY, 2009b, p. 217). 

E assim, entende-se como fundamental a contribuição da sociologia rural em 

extensão rural para interpretar o rural como sendo, 

[...] por um lado, uma relação específica dos habitantes do campo com a 
natureza, com a qual o homem lida diariamente, sobretudo através do seu 
trabalho e habitat. [...] por outro lado, relações sociais também diferenciadas. 
[...] dessas relações resultam práticas e representações particulares a 
respeito do espaço, do tempo, do trabalho, da família, etc. (WANDERLEY, 
2009b, p. 204) 

Por toda a complexidade, para detalhar e para facilitar a compreensão dos 

elementos que compõem a sociologia rural, propõe-se sua subdivisão em campos 

menores. Procedimento habitual da área “o sociólogo rural se interessa por todo um 

conjunto de aspectos da vida social que é dividido, por sua vez, em várias partes 

‘especialidades’ da sociologia – sociologia política, sociologia da família, sociologia 

das religiões, etc.” (JOLLIVET, 1998, p. 8). Estas ‘especialidades’ foram adaptadas 

em respeito à realidade contemplada neste contexto e organizadas em cinco 

categorias: demografia, natural-ambiental, economia, política e cultura. 

Para promover o debate durante a fase de documentação dos resultados, 

convocam-se alguns autores da área da sociologia e de outros campos científicos 

como a educomunicação, antropologia, economia, ecologia e história para contemplar 

o caráter interdisciplinar. 

A primeira destas categorias, a demografia, não por coincidência, mas por 

concebê-la como protagonista, já que dentro dos estudos sociológicos, tudo nasce 

das pessoas e das suas relações, o mundo rural além de habitado é interpretado e 

significado por elas. Ademais, para contrariar os caminhos seguidos pelo pensamento 

hegemônico de conceber mais bens materiais que humanos, a noção assumida por 

demografia nesta pesquisa, conduzirá as demais dimensões sociológicas. 

O suporte epistemológico da demografia neste estudo busca a identificação 

dos habitantes locais, quem eles são. Serve de aporte também na compreensão da 

complexidade envolvida nas suas relações diárias, pois à medida em que se inicia o 

conhecimento dos moradores locais e passa a interligá-los a outros, percebe 

facilmente que estão, segundo Malinowski (2006, p. 24) 

[...] sob o controlo de laços extremamente complexos de parentesco e de 
pertença clânica. De facto, encontramo-los emaranhados numa malha de 
deveres, funções e privilégios que correspondem a uma elaborada 
organização tribal comunitária e de parentesco. 
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Sabendo disso, é necessário manter sensibilizados o olhar e a escuta para 

perceber o encadeamento das relações. Os laços de parentescos têm sentido 

amplificado e entendê-los para além da vinculação consanguínea é fundamental. A 

vizinhança, as amizades, os compadrios, por exemplo, tão próximos que estão da 

intimidade cotidiana, representam a extensão familiar e compartilham os sentidos dos 

segredos, das experiências e dos sentimentos. Assim, solidariamente constroem em 

conjunto sua história, ao mesmo tempo que a interpretam. 

É importante ativar esta concepção para afastar qualquer desconfiança da 

pesquisa sobre o que compartilham as pessoas, habitantes da comunidade, como 

relatores da sua realidade, buscando nas suas falas, a caracterização do seu grupo, 

pois tem-se  

A convicção de que o agricultor familiar não é um personagem passivo, sem 
resistência diante de forças avassaladoras, vindas de fora e de cima do seu 
universo. Pelo contrário, ele constrói sua própria história neste emaranhado 
de forças que vem a agricultura e o meio rural inseridos em uma sociedade 
moderna. E o faz, recorrendo à sua própria experiência (camponesa) e 
procurando adaptar-se [...] (WANDERLEY, 2009b, p. 198-199) 

Sendo assim, este estudo compreende como integrantes da comunidade rural 

não só o agricultor ou aquelas pessoas ligadas às atividades agrícolas, são todos os 

moradores que habitam no local, os nascidos, os criados, os que estão a trabalho e 

aqueles nascidos que estão fora. Todas essas pessoas são importantes dentro da 

dinâmica demográfica da sociologia rural. 

O personagem principal deste mundo rural é o camponês, cuja atividade e 
modo de vida constituem o núcleo central da sociedade constituída. Outros 
atores sociais, como os artesãos e toda a gama de ‘mediadores’ convivem 
com os camponeses, assegurando, através de uma certa divisão social do 
trabalho, a reprodução da autonomia relativa da coletividade local. 
(WANDERLEY, 2009b, p. 207) 

Excluindo a conotação europeia que o termo “camponês” carrega e 

substituindo-o pela noção de sujeitos rurais, mais adequados à realidade brasileira, a 

afirmação de Maria de Nazareth Baudel Wanderley apresenta uma importante 

categoria, a coletividade. Esta noção expressa o sentido de estar em grupo, contribui 

na compreensão do sentimento de pertencimento, pois não basta estar em grupo para 

ser coletivo, é necessário o estabelecimento da coletividade, a construção dos laços 

invisíveis e simbólicos que interligam os sujeitos, que os envolvem no 

compartilhamento da sua realidade, das informações, dos interesses comuns. 

O sentido de coletividade dos sujeitos no mundo rural tem uma materialidade 

que o influencia fortemente, que é o espaço físico, a natureza, ou seja, é o cenário 
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onde as cenas cotidianas e suas experiências são produzidas. Porém, não basta olhá-

lo concretamente, requer um esforço de abstração para buscar a compreensão 

simbólica para o coletivo. O entorno vivido sofre um duplo efeito, ele influencia e é 

influenciado pelo grupo de pessoas em convívio.  

No exercício epistemológico de extrair o sentido de coletividade do grupo, o 

entendimento sobre a dimensão natural-ambiental, se faz imprescindível. Tendo como 

pano de fundo, o espaço rural, cuja fisionomia revela suas especificidades, entende-

se que  

o ambiente natural predomina sobre o construído, embora seja socialmente 
apropriado, social e economicamente utilizado e vivido, criado, modelado 
pelas práticas e pelas técnicas, um rural herdado da história e 
constantemente remanejado. Esse rural oferece campos os mais variados 
para uma análise das relações sociais organizadas entre uma coletividade 
humana - uma sociedade? - e os meios naturais. (JOLLIVET, 1998, p. 22) 

Embora pareça limitante o aspecto físico do espaço para a construção teórica 

deste estudo, ele não pode ser desconsiderado, assim como não deve ser a única 

face revelada, por isso Milton Santos (2001), contribui com a ampliação do debate ao 

afirmar que o ambiente natural é um território,  

não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território 
é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 
pertencer aquilo que nos pertence. (p. 96) 

Seguindo a proposta do debate, tem-se duas definições para o espaço físico 

natural ou o lugar das comunidades rurais, ambas se complementam ao destacar suas 

propriedades, Jollivet (1998) indica a interferência social das pessoas no ambiente 

natural, ressalta o caráter social desta relação que conduz pela interação, a história 

deste grupo no espaço. 

Apesar de Milton Santos (2001) não discordar desta afirmativa, ele amplia o 

entendimento do espaço, ao citar a relação de pertencimento envolvida, dado 

importante sobre a relação de interação entre as pessoas e os “meios naturais”. Ou 

seja, o autor provoca um aprofundamento reflexivo, ao conceber a natureza como 

extensão do ser humano e não como algo externo, distante, que se pode manipular 

para o bem do coletivo. Em outras palavras, associa-se a natureza como parte 

integrante do ser humano e, portanto, item construtor da sua coletividade. 

Sabe-se agora que o ambiente natural tem influência direta nas atividades 

humanas, então, após esta associação, adentra-se à terceira dimensão social “do 

ponto de vista econômico, a ênfase recai, naturalmente, sobre as atividades que 
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constituem fonte de renda e de emprego da população” (WANDERLEY, 2009b, p. 

232). Importante fazer um destaque, para relembrar e registrar que, apesar de 

contemplar as atividades agrícolas, esta parte do trabalho enfatiza as múltiplas 

atividades desenvolvidas pelos seus integrantes, portanto, terão ênfase aquelas de 

caráter não agrícola e que também são economicamente ativas para as famílias. 

Tal recurso é importante, pois entende-se que “internamente, a dinâmica social 

do meio rural é o resultado da convergência de diversos fatores. Antes de tudo, 

descentralização econômica” (WANDERLEY, 2009, p. 212), ou seja, embora a 

atividade agrícola seja de grande influência no cotidiano rural, requer apresentá-la 

como uma ação dentre muitas outras e avançar nos limites da sua valoração 

meramente capitalista. Sobretudo a respeito da sua interligação com outras 

atividades, já que varia sazonalmente, pois a atividade agrícola está diretamente 

ligada às condições climáticas e entre os períodos de plantação, colheita e 

comercialização, muitas outras atividades são desenvolvidas e podem sustentar 

economicamente a comunidade. 

Rejeita-se o pensamento capitalista nesta interpretação, pois a variação de 

atividades no mundo rural é vista sob este recorte como perda de foco e não como 

criatividade e diversidade, características humanas essenciais, ou ainda, preconizam 

o não respeito ao tempo de colheita e os limites da natureza, ao escolher outras 

atividades de sustento, enquanto não reinicia a nova colheita, o pensamento 

capitalista dirá que é preciso otimizar o espaço e receitará a adição de químicos de 

aceleração da produção, cujo resultado é desgaste ambiental. 

A proteção do ambiente é considerada como um custo e condição do 
processo econômico, cuja “sustentabilidade” depende das possibilidades de 
valorização da natureza. No entanto, o questionamento da economia a partir 
da ecologia não tem levado à desconstrução da racionalidade econômica 
dominante e a fundar uma nova teoria da produção nos potenciais da 
natureza e nos sentidos das culturas [...] (LEFF, 2006, p. 134) 

Dando continuidade à afirmação acima sobre racionalidade econômica, Leff 

(2006, p. 134) nos alerta que ao seguir nesta direção “as políticas ambientais 

continuam sendo subsidiárias das políticas neoliberais”, denunciando como o 

comportamento ambiental é assunto integrante da agenda política e numa atração 

magnética, chega-se à penúltima parte sobre a subárea da sociologia rural, a política 

e não por acaso, religamo-la à questão histórica brasileira da extensão rural, pois  

O tipo de capitalismo que se desenvolveu no setor agrícola brasileiro, antes 
ou depois do processo de modernização, jamais se libertou de sua vinculação 
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com a propriedade da terra. [...] é também responsável, em grande parte, por 
determinar o ‘lugar’ social do campesinato na sociedade brasileira ao longo 
de sua história. É neste sentido que se pode falar na permanência e 
atualização de uma questão fundiária no Brasil. (WANDERLEY, 2009b, p. 
197) 

E Maria de Nazareth Baudel Wanderley ainda explicita a necessidade das 

populações rurais de “assegurar patrimônio fundiário estável e transferível para as 

gerações subsequentes” (2009b, p. 197) 

Facilmente, é possível avaliar a marca cultural provocada por anos assumidos 

de comportamentos neste sentido, os povos rurais passaram a internalizar tal 

afirmação como sua verdade, uma vez que viram prosperar alguns proprietários de 

terra, tornou-se uma meta a ser alcançada por todos. Porém, os problemas sociais 

que invadiram o campo, como êxodo rural, a pobreza extrema, a divisão desigual de 

renda e acúmulo de riqueza nas mãos de poucos, juntamente com a falsa ilusão de 

progresso bastaram para apresentar a parte perigosa e desumana deste tipo de 

comportamento “a obsessão pelo ‘progresso econômico’ pôs em segundo plano, na 

consciência social brasileira, a importância da ordem política como fator de ordenação 

e reintegração das atividades humanas e do comportamento coletivo” (FERNANDES, 

1976, p. 252).  

Atividades humanas estas que são mediadas pelo sentimento coletivo inato, 

pela relação com o território, espaço de enraizamento histórico, de memória e de 

afetos na elaboração da história do grupo, pela natureza e suas variações climáticas 

e paisagísticas que influenciam a rotina da comunidade, determinando os tempos de 

cada ação, em respeito aos limites ambientais impostos naturalmente, do saber 

acumulado por todas essas relações, intercambiado entre os seus pares e 

responsáveis pela configuração da noção particular da vida.  

Tudo isso envolvido por mitos e crenças que representam a porção subjetiva 

habitante de todo ser humano, unido às suas atitudes práticas de realizações 

objetivas. São múltiplos os elementos componentes do mundo rural, reduzidos 

forçosamente, através de discursos de convencimentos técnicos destinados à 

modernização campesina, provocando uma marca indelével na cultura desses povos 

e num processo de ressignificação desta atuação, a criticidade, posta como 

norteadora das pesquisas envolvendo o cenário rural, precisar dar conta desta 

vastidão guardada pela alusão do uso do termo mundo. 

E assim, a última dimensão da sociologia é acessada, a cultura,  
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O espaço rural, entendido como espaço físico (referência à ocupação do 
território e aos seus símbolos), lugar onde se vive (particularidades do modo 
de vida e referência identitária) e lugar onde se vê e se vive o mundo (a 
cidadania do homem rural e sua inserção nas esferas mais amplas da 
sociedade). (WANDERLEY, 2009b, p. 204) 

Somente focar nas noções técnicas agrícolas não é fazer extensão rural e sim 

invasão cultural “ainda que reconheçamos que nem todos os agrônomos chamados 

extensionistas façam invasão cultural, não é possível ignorar a conotação ostensiva 

da invasão cultural que há no termo extensão” (FREIRE, 1983, p. 25). Ou como Geertz 

(2008, p. 17) aponta como sendo etnocentrismo “o termo mais severo do antropólogo 

para o abuso moral”. Ao desconsiderar a cultura local, não se faz sociologia, 

antropologia ou extensão rural como atividade educativa ou qualquer outra atividade, 

procede-se a um comportamento antiético de impor uma cultura tida como padrão, a 

outra interpretada incoerentemente como pobre ou atrasada. 

O benefício de estudar a cultura local é “tirar grandes conclusões a partir de 

fatos pequenos, mas densamente entrelaçados; apoiar amplas afirmativas sobre o 

papel da cultura na construção da vida coletiva empenhando-as exatamente em 

especificações complexas” (GEERTZ, 2008, p. 20).  

Estas pequenas partes estão presentes no cotidiano comunitário e nos saberes 

das pessoas que o constituem, “saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e 

com êle, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na sua 

transformação” (FREIRE, 1983, p. 36). 

 

3.2 A sociologia rural e a história social 

 

As dimensões sociológicas elencadas anteriormente expõem características 

demográficas, naturais, econômicas, políticas e culturais de um grupo, todas elas, 

estão interligadas entre si e são coprodutos da história social daquela comunidade. 

Apesar do detalhamento delas ter sido descrito em separado, neste estudo, as 

interconexões teóricas foram reestabelecidas como visto na realidade, estas 

dimensões coexistem e são interdependentes, ou seja, vê-se que a demografia religa 

todas as demais dimensões e que a noção do natural influi em questões econômicas 

e políticas, por exemplo. Optou-se por apresentar as dimensões individualmente para 

facilitar as abordagens teóricas, mas não significa considerá-las apartadas ou 

desconectadas. 
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As cinco dimensões sociológicas trabalhadas revelam a totalidade de uma 

realidade que interligadas entre si, contam a sua história social. 

[...] a noção de “História Social” também começou a ser vinculada por alguns 
pensadores e historiadores a uma “história total”, encarregada de realizar 
uma grande síntese da diversidade de dimensões e enfoques pertinentes ao 
estudo de uma determinada comunidade ou formação social. Portanto, 
estaria a cargo da História Social criar as devidas conexões entre os campos 
político, econômico, mental e outros -  o que implica nesta acepção a História 
Social deixa de ser uma modalidade mais específica, como qualquer outra, 
para se tornar o campo histórico mais abrangente que se abriria à 
possibilidade da mediação ou da síntese [...] (BARROS, 2005, p. 15) 

A perspectiva histórica social trazida interdisciplinarmente é um recurso para a 

documentação e organização das informações, ao mesmo tempo em que revela a 

diversidade epistemológica do mundo rural promove também uma síntese do grupo 

pesquisado. Síntese esta que não significa redução, diminuição ou superficialidade, 

mas uma compilação dos diversos enfoques interligados que revelam a história da 

comunidade pesquisada. 

As cinco dimensões sociológicas da comunidade compreendidas pela 

abordagem da história social imprimi na presente reflexão teórica a importância de se 

perceber a dinâmica do social, o potencializa e apresenta-o como extrato das relações 

sociais produzidas no contexto vivido, o que garante o protagonismo do social neste 

estudo, protegendo-o das simplificações que as comparações com outras realidades 

ou suas traduções podem causar. 

Vale ainda um adendo na vinculação da sociologia rural e suas dimensões com 

a história social, todas as particularidades elencadas até o momento servem para 

apresentar o quão complexa é a atividade investigativa de se registrar e descrever 

uma comunidade rural. 

Acrescente-se a esta lista, a mutabilidade, característica cultural dos grupos 

sociais, “o ‘rural’ não se constitui como uma essência imutável, que poderia ser 

encontrada em cada sociedade. Ao contrário, esta é uma característica histórica, que 

se transforma” (WANDERLEY, 2009b, p. 204) e então chega-se à compreensão que 

o território além de um ‘espaço de vida’,  

tem uma história, uma dinâmica social interna e redes de integração com o 
conjunto da sociedade na qual está inserida. Trata-se, neste caso, de 
perceber o território como uma inscrição espacial da memória coletiva e com 
uma referência identitária forte (WANDERLEY, 2009b, p. 232) 

Longe de pretender desenvolver uma pesquisa dentro do campo científico da 

história e por conceber a “ideia da história como história dos homens em sociedade” 
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(LE GOFF, 2013, p. 11), o interesse é de inspirar-se neste conceito como referência 

para compreender a influência dos fatores tempo e espaço na realidade social. Sem 

contudo, deixar de respeitar as categorias básicas assinaladas por Le Goff (2013) 

como características da pesquisa histórica, o seu “caráter humano”, já que o foco é 

na centralidade do material humano investigado, seja nas atividades desenvolvidas 

pela comunidade, na linguagem oral compreendida como material científico e no 

respeito à articulação simbiótica entre as noções de “passado-presente-futuro” que 

ocorrem de forma dinâmica e não estáticas, bem como por entender que esta 

pesquisa social respeita o seu caráter inato de que “toda história deve ser uma história 

social” (LE GOFF, 2013, p. 13), busca-se o apoio secundário, mas não menos 

importante, desta área do saber. 

Mesmo com enfoque na realidade da comunidade pesquisada, há que se 

estabelecer relações com a situação pretérita da extensão rural brasileira, bem como, 

com as atuais discussões sobre mudança de paradigma da área e ainda com as 

relações que a comunidade estabelece com outras realidades, sendo elas de 

interesses políticos ou econômicos, não é estabelecer comparações ou padrões, mas 

por entender que “uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência do 

simbólico no interior de toda realidade histórica (incluída a econômica), mas também 

confrontar com as realidades que elas representam [...]” (LE GOFF, 2013, p. 13). 

Eventualmente, podem aparecer informações referentes ao tempo mensurável, 

porém a categoria tempo se faz presente nesta pesquisa muito mais de forma 

simbólica, “junto destes quadros mensuráveis do tempo histórico, a noção de duração, 

de tempo vivido, de tempos múltiplos e relativos, de tempos subjetivos e simbólicos” 

(LE GOFF, 2013, p. 14). 

Todavia, representar o passado, não significa considerá-lo museológico: “o fato 

histórico não pode ser simplesmente narrado com este gôsto excessivo pelo pormenor 

das datas, reduzido assim a algo estático que se põe no calendário que o fixa” 

(FREIRE, 1983, p. 35), ele participa do presente com continuidades e rupturas, que 

vai e vem, numa articulação metafórica de loop infinito. 

Pode-se romper com algumas tradições consagradas e voltar suas alianças no 

momento seguinte, o mais importante deste movimento histórico é considerá-lo como 

dinâmico na sua essência e compreender seus retornos e não julgá-los como certos 

ou errados, atrasados ou modernos. 
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Finalmente, deve-se esclarecer que a história social adentra a pesquisa para 

explicar a conotação do termo ‘local’ relacionado ao longo do texto com população e 

o espaço e segue de acordo com a afirmação de SANTOS (2008, p.339) por entender 

que ele “funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a 

vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na 

contiguidade” porém, é importante compreender que o local não finda em si mesmo, 

ele é o produto das relações globais, ou seja, “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto 

de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 

2008, p. 339). 

O estudo da realidade numa comunidade rural nos revela ainda importantes 

reflexões. Talvez, se não fosse o esforço em provocar o distanciamento entre os tipos 

de conhecimentos promovido pela ciência moderna, especializando a mente humana 

e compartimentalizando as informações em espaços incomunicáveis, esta parte do 

trabalho não representasse para muitos, uma surpresa. 

A realidade social de uma comunidade é permeada de saberes, dos mais 

diversos tipos, assim como, cotidianamente estes conhecimentos são trocados entre 

seus pares. Esse movimento formativo ocorre espontaneamente, a ponto de 

negligenciarmos sua presença, por exemplo, quando a agricultora ou agricultor 

percebe só de olhar para a planta, ainda na fase da muda, de que tipo ela é, ou ainda, 

quando reunidos numa roda no final do dia, compartilham a experiência do trabalho 

ou quando contam histórias antigas dos seus antepassados, guardadas na memória 

e os mais jovens evitam tomar as mesmas atitudes, relatadas no conto, para não 

cometer o mesmo erro ou ainda fazem a torra da farinha sem olhar um manual, o 

aprendizado ocorre ao longo das experiências vividas. 

[...] os agricultores – trabalhadores da terra em geral – independentemente 
da sua importância numérica no conjunto da população, tornam-se os 
portadores do conhecimento acumulado sobre o espaço local no que se 
refere tanto às suas condições físicas quanto às tradições culturais. 
(WANDERLEY, 2009a, p. 76-77) 

Importante promover um acréscimo à afirmação da pesquisadora referência na 

área de extensão rural e sociologia rural, Maria de Nazareth Baudel Wanderley, sem, 

contudo, diminuir sua importância conceitual e contribuição para a quebra de 

paradigma dominante. Não são apenas os agricultores que possuem esta capacidade 

cognitiva, além deles e delas, estão as professoras e os professores, as artesãs e os 

artesãos, as parteiras, as brincantes e os brincantes das manifestações culturais, as 
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anciãs e os anciãos, todas e todos ao longo da vida passam por variados processos 

de conhecimento que são ininterruptos e contínuos, fundamentais para compreender 

a sociologia do grupo. 

 

3.3 As narrativas orais, a memória social e o saber 

 

Ainda que não seja uma pesquisa fundamentalmente histórica, a inspiração 

interdisciplinar neste procedimento culminou no exercício de entender seus 

mecanismos investigativos e subsidiou o encontro com um elemento essencial para a 

compreensão desta pesquisadora acerca dos dados obtidos: a memória e sua relação 

com a experiência e o saber. 

Toda história está atrelada a uma memória, seja escrita ou no caso deste 

estudo, oral, que foi transcrita na forma dissertativa e também por imagens, como 

aparatos acadêmicos de documentação. Apesar de utilizarem recursos linguísticos 

diferentes, a linguagem, tem dupla propriedade: inserir informações na memória que 

por sua vez, torna-se um recurso de armazenamento da experiência, bem como 

formatar e exteriorizar a mensagem.  

Embora, trabalhar a história social quilombola da Lage dos Negros faz originar 

um novo saber, o qual é capaz de contrapor a história oficial da extensão rural,  

precisou-se recorrer às fontes escritas (livros, artigos, etc.) que documentam o 

percurso da área “certamente que esta nova memória coletiva constitui em parte o 

seu saber com os instrumentos tradicionais” (LE GOFF, 2013, p. 433) e a justaposição 

entre aquilo que os documentos oficiais contam e o que de fato ocorre na realidade 

“se manifesta, sobretudo, pela constituição de arquivos profundamente novos em que 

os mais característicos são os arquivos orais” (LE GOFF, 2013, p. 433). 

As narrativas orais dos membros quilombolas da Lage dos Negros é a fonte 

produtiva deste novo saber que problematiza os enredos da extensão rural brasileira, 

relativizando seus dogmas, a partir do saber coletivo desta comunidade, além de 

repensar a função social e educativa extensionista. 

Assim, narrar a história social de uma comunidade depende daquilo que está 

inscrito como experiência coletiva, ou seja, toda informação validada pelo grupo, pois 

as “[...] lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros [...] isso 

acontece porque jamais estamos sós” (HALBWACKS, 2006, p. 30). Ademais, são nos 
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depoimentos individuais expostos comunitariamente que estas histórias são 

referendadas ou não, encontram-se seus pontos conflitantes, ao mesmo tempo em 

que ao acionar as histórias inscritas na memória dos seus membros socializando-as, 

o grupo remonta sua história comum e coletivamente organizam as informações e as 

ordenam numa lógica.  

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos 
eventos e das experiências que dizem respeito à maioria dos seus membros 
e que resultam da sua própria vida ou de suas relações com os grupos mais 
próximos, os que tiveram mais frequentemente em contato com ele. 
(HALBWACKS, 2006, p. 51) 

Todo esse processo é formativo-educativo, ao passo em que o grupo estrutura 

sua memória coletiva para compartilhar sua experiência, reflete sobre sua vida e 

produz saber. Esta é uma característica inata do saber, sua natureza crítica. A 

produção das narrativas e todo o processo de tomada de consciência, só confirma 

que o saber não é dado, mas sim construído socialmente, a partir da realidade 

compartilhada e das associações reflexivas e organizativas feitas pelo e para o 

coletivo. 

Este esfôrço da tomada de consciência em superar-se a alcançar o nível da 
conscientização, que exige sempre a inserção crítica de alguém na realidade 
que se lhe começa a desvelar, não pode ser, repitamos, de caráter individual, 
mas sim social. (FREIRE, 1983, p. 53) 

Se é um ato crítico, então esse esforço narrativo da comunidade serve para 

acessar informações pretéritas, as ressignificando no presente para construir um 

futuro desejado para o coletivo. Buscando nos desafios, nos problemas e nas 

superações, os aprendizados libertadores. 

A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não servidão dos 
homens. (LE GOFF, 2013, p. 437) 

Estimular a prática da libertação significa então, romper com pensamentos 

retrógrados que incutiram na memória informações generalistas como verdades, tais 

como, tornar a extensão rural uma área de assistência técnica, cuja função seria 

iluminar a população rural de conhecimentos e tecnologias, como se não houvesse 

neste espaço, seus próprios conhecimentos ou tecnologias, localmente produzidas e 

significadas de acordo com a necessidade comunitária. 

Entretanto, a salvaguarda é que o “pensamento é espetacularmente múltiplo 

como produto, e maravilhosamente singular como processo” (GEERTZ, 1997, p. 226) 
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e comprova as infinitas possibilidades para a vida. A essência plural que formata as 

formas de vida merece ser permanentemente exaltada e as respostas para os 

insucessos ou erros extraídos como aprendizados, não como fim, mas como 

processo. 

Este é um movimento de reaprender a aprender, compreender ser capaz de 

dizer aquilo que é e não esperar que outros nos digam, portanto, é sair da superfície 

e mergulhar no “aprofundamento da tomada de consciência que se opera nos homens 

enquanto agem, enquanto trabalham” (FREIRE, 1983, p. 52), ou seja, corporificar a 

consciência . 

Apesar da experiência estar documentada na memória, sua materialidade é na 

ação social, ou práxis, chamada por Freire, enquanto agem, as pessoas trocam 

experiências, aprendem técnicas, descobrem novas formas, reconsideram antigas 

tradições e acumulam experiências que povoam o ser como saber. 

Da relação dialética entre o teor prático do cotidiano e dos encontros sociais 

que a oralidade entrega toda a sua potência e confirma a importância do olhar 

pesquisador sensível para acolher as narrativas, onde compreende que nos “trabalhos 

com história oral os vínculos da memória são principalmente com o lugar e a família” 

(ARRUTI, 2016, p. 226). E, se estão localizados socialmente no território, a busca por 

desvendar quais são esses vínculos e como eles reproduzem seu saber coletivo é o 

caminho para revisitar criticamente as fontes escritas, tidas como oficiais. 

Vale destacar o conselho do antropólogo José Maurício Arruti sobre o fato da 

“tradição oral está mapeada na paisagem e os acontecimentos, de um modo geral, 

estão vinculados a lugares e nomes de ancestrais de uma forma que falar do passado 

é, literalmente, andar pelo território” (ARRUTI, 2016, p. 226), portanto, o território e os 

nomes que têm as coisas para um determinado grupo revela seus significados sociais. 

 

3.4 A educomunicação no contexto social 

 

Todos os exemplos cotidianos de interação e troca de conhecimentos podem 

até passar despercebidos àqueles pesquisadores menos atentos, mas aos olhos da 

educomunicação, eles não permanecem em segundo plano, são elevados à 

centralidade quando o assunto são as relações entre pessoas, seu entorno e seu dia 

a dia. E, por isso mesmo, é trazido para este contexto. 
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Educomunicação é, portanto, “um referencial teórico que sustenta a inter-

relação comunicação/educação como campo de diálogo, espaço para conhecimento 

crítico e criativo, para a cidadania e a solidariedade” (SOARES, 2011b, p. 13). 

Atualmente, foi adaptada para o âmbito escolar formal, onde reduziu-se sua aplicação 

à adoção de tecnologias de comunicação na sala de aula e o estudo dos produtos 

midiáticos. Porém, a educomunicação tem origem nas aproximações dos termos, 

ainda sem esta nomenclatura “graças à contribuição teórico-prática de filósofos da 

educação como Célestin Freinet e Paulo Freire, ou da comunicação, como Jesús 

Martín-Barbero e Mario Kaplún (SOARES, 2011b, p. 15). 

Para tanto, a educomunicação, “é essencialmente práxis social, originando um 

paradigma orientador da gestão de ações em sociedade” (SOARES, 2011b, p. 13) e 

contribui para unir as ações comunicativas e educativas experimentadas socialmente, 

oferecer a sensibilização necessária capaz de desvelar a potência guardada nesta 

interface no âmbito de uma pesquisa científica, além de revelar singularidades de um 

grupo social. Na compreensão de que a educação é comunicação, assim como a 

comunicação pode ser educação. Cabe aqui, destacar alguns cuidados a serem 

previstos e assumidos. 

Acostumados, como estamos, a confundir a comunicação com os meios e a 
educação com seus métodos e técnicas, nós, estudiosos desses campos, 
padecemos com frequência de uma flagrante falta de memória. Ambas 
convergem em nos fazer esquecer que o primeiro aporte inovador da América 
Latina à teoria da comunicação produziu-se no e a partir do campo da 
educação: a pedagogia de Paulo Freire. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 17) 

Se o exercício crítico é rever os conceitos, criando novos, no caso da 

educomunicação é chegar à sua fonte criadora e revivá-la. A superespecialização das 

áreas provocou nesta, ainda em formatação, um reforço na demarcação entre 

fronteiras desnecessário, impondo uma separação ou uma redução, 

desnaturalizando-a. A essência da educação é a comunicação, assim como a 

essência da comunicação é a educação. 

Um acordo se faz importante para a compreensão desta pesquisa, a educação 

não deve ser entendida como sinônimo de pedagogia e nem a comunicação como 

manipulação, ambas devem ser compreendidas como processo social e como ação 

formativa e interativa. Só há saber em contato social, em troca entre sujeitos sobre 

suas experiências e se configura processualmente, não há saber pronto. 
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Embora os saberes acumulem-se ao longo do tempo e da experiência local de 

relação entre ser humano e natureza, não sejam estanques, prontos e eternos, pois, 

“o homem, como ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e 

refaz constantemente o seu saber” (FREIRE, 1983, p. 31). 

Estes saberes não se desenvolvem individualmente, mas num processo social 

entre pessoas, natureza e tempo, por isso, adota-se conceitualmente “pensar a 

comunicação a partir da cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 21), ou seja, “a 

linguagem e a ação enquanto modos de estar no mundo e de interação entre os 

homens” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 21) e o “falar não é somente se servir de uma 

língua, mas pôr um mundo em comum, fazê-lo lugar de encontro” (MARTÍN-

BARBERO, 2014, p. 30). 

A porção comunicativa que envolve a educação é aquela que compartilha 

saberes, não a que impõe ou o transmite, produzindo uma hierarquia equivocada, 

entre os saberes formais e informais, entre os escolares e cotidianos ou ainda entre 

os científicos e empíricos que apenas dicotomiza o mundo e não contribui para 

compreendê-lo na sua diversidade de formas. Considera-se saberes a partilha de 

informações entre pessoas, de troca e aquisição de um novo saber, que não faz 

desaparecer o antigo, mas que os une (novo e velho) e amplia, seja, dentro das 

atividades agrícolas ou não agrícolas. Deve-se atentar para a originalidade deste 

saber e não sua reprodução etnocêntrica como alerta Geertz ou de invasão cultural 

apontado por Freire.  

A vigilância conceitual é semelhante quando se inverte a ordem das áreas e a 

porção educativa dentro da comunicação deve respeitar seus limites e funções, a 

comunicação deve partir da cultura e não conceber o protagonismo midiático apenas. 

Mesmo entendendo que 

A comunicação acelera os processos de visibilidade dos segmentos sociais, 
cada vez mais, valor político e estratégico que legitima a existência das 
multiplicidades minoritárias. As minorias ganham consistência e aumentam a 
exibição nas imagens midiáticas. As minorias tornam-se multidões. 
(SCHAUN, 2002, p. 19-20) 

É atentar-se fundamentalmente para a compreensão que “a mídia é didática” 

(SCHAUN, 2002, p. 20) e não elemento de divulgação, mas de conscientização e 

emancipação, somente possíveis com a função educativa assumida, senão pode 

transformar-se em sinônimo de estender, como manipulação, de acordo com o alerta 

de Freire (1983). 
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Mas estes registros não estão isentos de problemas, ou acima de 
manipulação, e ele não são nada mais que representações, ou traços, de um 
complexo maior de ações passadas. Devido ao fato de os acontecimentos do 
mundo real serem tridimensionais e os meios visuais serem apenas 
bidimensionais, eles são, inevitavelmente, simplificações em escala 
secundária, dependente, reduzida das realidades que lhes deram origem. 
(BAUER e GASKELL, 2002, p. 138). 

Convocam-se então, a percorrer os processos sociais de uma comunidade 

rural, amparada pela relação histórica entre espaço e tempo e conduzida criticamente 

sobre seus frutos cotidianos, os saberes e a interação humana para compreender a 

situação presente, buscando explicações no passado, para desenhar um futuro mais 

consciente.  

Para tanto, “tem sido reiteradamente afirmado que o ‘rural’ não se confunde 

com o ‘agrícola’” (WANDERLEY, 2009a, p. 76), é também agrícola e para além dessas 

atividades. Trata-se de um mundo complexo e rico e por ser a extensão rural uma 

atividade educativa e interdisciplinar, precisa apoiar-se em outras áreas do 

conhecimento que fornecerão elementos conceituais para entender esta diversificada 

demanda, não como atrasadas ou improdutivas ou preguiçosas, para o pensamento 

cartesiano capitalista, mas cultural. 

 

3.5 Comunidade quilombola 

 

O termo “quilombola” tem entendimento polissêmico e por isso é considerado 

como uma definição em disputa, “está em jogo o quanto de realidade social o conceito 

será capaz de fazer reconhecer” (ARRUTI, 2008, p. 102). Contemporaneamente, não 

há consenso entre movimentos sociais e pesquisadores acadêmicos sobre sua 

representação legal. 

A polêmica travada nesta conceitualização decorre da sua limitação de 

abordagem, quando aponta para questões históricas como estanques, como se 

grupos sociais afro-brasileiros, cujos antepassados foram os africanos escravizados 

no Brasil na época de sua colonização, ao permanecer em solo brasileiro durante 

séculos, seus descendentes, agora não mais africanos, brasileiros legítimos 

guardassem sua memória cultural deste passado “como repertório de símbolos, rituais 

e personagens” (ARRUTI, 1997) e se apropriassem “de velhos modelos ou antigos 

elementos de cultura e de memória para novos fins” (ARRUTI, 1997) numa única 

forma, restrita, atemporal e permanente. 
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Ou quando a população negra brasileira, como exemplo de luta das minorias, 

teve sua história silenciada nas fontes literárias e teóricas do Brasil e sofreu uma série 

de más interpretações, onde a “forma social escravagista sobreviveu à Abolição da 

Escravatura, relegando o descendente de africanos à condição histórica de cidadão 

de segunda classe ou de “minoria qualitativa” no interior de um sistema democrático” 

(SODRÉ, 2015, p. 312), excluindo a população negra da participação social equitativa. 

Outro registro equivocado que contribuiu para o acirramento do debate sobre o 

termo foi dado pelo Artigo 68 da Constituição Federal Brasileira no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que diz “aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Um ato, 

até então transitório (mas, que permanece inalterado até hoje) numa tentativa de 

reconhecer a luta dos movimentos sociais pelo acesso à terra, pegam de empréstimo 

uma tradução dos estudos indigenistas para formatar o texto legal e, assim, torná-lo 

visível às leis, capacitando-os para receber a titulação pela posse das suas terras. 

Se, de um lado, o próprio projeto de Reforma Agrária ampla e democrática 
naufragou no momento de definição do novo texto constitucional de 1988, de 
outro, a adoção de medidas de reparação histórica e cultural dirigidas à 
população negra teve melhor aceitação na definição do texto constitucional. 
(ARRUTI, 2011, p. 286) 

Portanto, “ser negro, afro-descendente, no Brasil, é uma marca indelével de 

injustiça, como também uma marca de sobrevivência sagrada” (SCHAUN,2002) e 

como o “sistema de educação do projeto nacional exclui historicamente a afro-

descendência enquanto modelo do humano e do universal, reservando-lhe um lugar: 

o território invisível da exclusão da multidão” (SCHAUN, 2002) e ao mesmo tempo, na 

tentativa de correção deste erro histórico, a Fundação Palmares, desde 2004, tem 

como objetivo “formalizar a existência destas comunidades (quilombolas), assessorá-

las juridicamente e desenvolver projetos, programas e políticas públicas de acesso à 

cidadania” e já emitiu mais de 2000 títulos de propriedade de terras. 

Por tudo descrito, a comunidade quilombola rural evidencia a ligação da 

educomunicação com o campo de estudos na extensão rural, numa perspectiva 

compreensiva acerca da complexidade envolvida na sociologia rural de um grupo 

autodefinido e certificado quilombola, das suas lutas e resistências como povos rurais. 

A tentativa de unificar num mesmo conceito processos históricos diferenciados, 

seja na mesma região geográfica ou não, atiça ainda mais os embates na 
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compreensão melhor de um termo. Incluir a diversidade de comunidades numa 

mesma categoria é realmente tarefa complexa e, mesmo todo o esforço de 

compilação, por vezes deixará de considerar algum ponto fundamental. Entretanto, se 

o debate for pausado, mais uma vez veremos silenciar questões étnicas.  

A pluralidade, enquanto o imprevisível humano, é a marca da autoctonia sul-
americana e, consequentemente, fonte de temores para grupos 
estamentários no poder que, ameaçados pela ambiguidade identitária, 
tendem a elaborar discursos de síntese monoculturalista para a sua 
legitimação histórica. (SODRÉ, 2015, p. 93) 

Deixar de problematizar toda a polissemia envolvida no termo quilombola não 

é uma opção, então, na reflexão crítica acerca da realidade social da comunidade 

Lage dos Negros, considera-se comunidade quilombola neste contexto, como uma 

ressemantização ainda em processo e conforme proposto por Alfredo Wagner de 

Almeida, estudioso e pesquisador da Cartografia Social, está ligada à noção das 

novas etnias.  

Muito embora o termo “novas” possa carregar consigo a associação do 

surgimento destes grupos na atualidade e isso pode ser um reforço ao silenciamento 

da trajetória étnica em solo brasileiro, entretanto, a expressão “novas etnias” simboliza 

também o dinamismo da cultura, ao entendê-la como algo em processo e traz 

expresso no plural da sua contração linguística, o importante dado em reconhecimento 

à diversidade destes grupos. Este é o problema das definições textuais, elas sempre 

serão um recorte da realidade, nenhum termo será capaz de expressar integralmente 

a natureza da cultura, da vida e das pessoas. 

O esforço acadêmico de discutir terminologias é problematizar a realidade e 

num exercício crítico/ construtivo achar os pormenores escondidos nelas e pôr em 

debate temas do cotidiano, importantes para compreensão da vida em sociedade. O 

que Almeida (2011) contribui para o debate é ampliar a noção de comunidade 

quilombola, então, para o referido autor (2011, p. 88), comunidade quilombola é uma 

[...] unidade social que, [...] acha-se baseada em novas solidariedades, que 
estão sendo construídas consoante a combinação de formas de resistência e 
de luta, que se consolidaram historicamente e o advento de uma existência 
coletiva capaz de se impor às estruturas de poder que regem a vida social. 
Os laços de solidariedade tornam-se convergentes a partir de mobilizações, 
seja de defesa do território e de confrontos face aos intrusamentos, seja em 
torno de afirmação identitária. 

Noutras palavras, é compreender este coletivo de indivíduos como uma 

“unidade social” definida pelas “solidariedades” construídas historicamente, que, pelo 

processo de “resistência e luta” dos movimentos sociais em sua representação, o 
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incluiu na legislação. Todo esse percurso esteve ligado diretamente à defesa da 

permanência nas terras para seu autosustento ou “existência coletiva”.  

O que se processa é uma reescrita histórica, pois com o arrastar dos anos e 

com todas as atualizações escravistas impostas primeiro pela colonização europeia, 

depois pelo culturalismo como ideal de uma nação igualitária e por fim pela concepção 

capitalista de manutenção da ordem social, onde o capital permanece nos domínios 

das classes dominantes. 

Sabe-se que as sociedades com passado colonial, como as americanas, 
tiveram que buscar novas justificativas para sua existência histórica, ou seja, 
tiveram de reinventar a sua identidade no momento em que romperam com a 
colonização europeia. (SODRÉ, 2015, p. 88) 

Após tudo o que foi exposto, fica evidente outro ponto nevrálgico da discussão 

que deságua no oceano da questão identitária.  

Identidade é de fato algo implícito em qualquer representação que fazemos 
de nós mesmos. Na prática, é aquilo de que nos lembramos. A representação 
determina a definição que nos damos e o lugar que ocupamos dentro de um 
certo sistema de relações. (SODRÉ, 2015, p. 40-41) 

Relacionar a identidade àquilo que nos lembramos, ao contrário daquilo que 

nos contam a história dita “oficial”, faz parte do exercício cotidiano crítico a ser feito. 

É a reconfiguração da “consciência, enquanto forma simbolicamente determinada, é 

lugar de identidade” (SODRÉ, 2015, p. 41). Unir pessoas a partir da configuração 

identitária pela questão étnica é promover uma mobilização em prol reestruturação da 

sua participação e representação política, uma tessitura construída a muitas mãos, 

sob o crivo de batalhas por reconhecimento contra opositores poderosos, donos de 

uma parcela do conhecimento, do dinheiro e do poder. 

Imaginar o Brasil como um país igualitário é desconsiderar as questões de 

equidades envolvidas, o assunto étnico não tem participação legal igual aos demais, 

como já referido. E o tema identitário está protagonizando as mudanças nas escrituras 

legais e científicas. 

Porém, as tentativas de interromper o debate e silenciar as vozes eloquentes 

que se fazem protagonistas nesta luta, não ficaram no passado e recentemente, no 

dia 08 de fevereiro de 2018, o reconhecimento das comunidades quilombolas pelo 

decreto 4.883/03 que “regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias” foi questionado, a ação que ficou “conhecida 
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como a ADI do partido DEM e do agronegócio contra as comunidades quilombolas” 

(CARTA CAPITAL, 2018), questionava o teor de constitucionalidade da normativa, 

uma atualização das formas escravistas historicamente conhecidas. 

O escravismo é mais uma lógica do lugar do que do sentido. É dele que, de 
fato, têm saudade os que acham um escândalo racial proteger as vítimas 
históricas da dominação racial. (SODRÉ, 2015, p. 314) 

Posto em votação no Supremo Tribunal Federal, o decreto foi reconhecido 

como constitucional por dez dos onze juízes federativos, considerada uma vitória das 

comunidades contra o imperativo mobilizado principalmente pelos representantes dos 

empresários do agronegócio. 

Esta ação é emblemática, pois, as comunidades rurais negras, poderiam perder 

a posse das suas terras e estas, por sua vez, estariam na mira da exploração fundiária 

dos grandes empreendimentos latifundiários, cujo objetivo é gerar capital com a 

exportação dos produtos. O que pode ser entendido como mais uma manobra da 

classe dominante para defesa da lógica social desigual instaurada na realidade 

brasileira, a qual os movimentos sociais buscam reescrever. 
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4 METODOLOGIA: MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 O local de realização da pesquisa 

 

Entendendo a vastidão deste campo de atuação, a limitação de tempo de 

pesquisa no contexto de um mestrado profissional, foi necessário um recorte 

geográfico, considerando a região do Território de Identidade Piemonte Norte do 

Itapicuru. Dentro deste diâmetro territorial, a segunda decisão tomada foi escolher um 

entre os muitos povos tradicionais habitantes desta área, decidiu-se por eleger a 

comunidade quilombola rural, para ser o sujeito desta pesquisa social. 

Lage dos Negros é um povoado pertencente ao município de Campo Formoso 

que pela divisão dos Territórios de Identidade do Estado da Bahia, compõe a região 

de Piemonte Norte do Itapicuru, formada por mais oito municípios. 

Como estratégia, este estudo adota a eleição de um representante da região 

escolhida, a comunidade quilombo intitulada Lage do Negros, justifica-se tal escolha, 

pois para a investigação adequada de dados culturais da comunidade com a finalidade 

de obtenção de dados reais que conduzirão às análises desta pesquisa científica, num 

universo tão extenso quanto este, inviabilizaria qualquer trabalho, caso fosse 

adicionado ao estudo todas as comunidades quilombolas da região. Bem como, não 

seria possível a coleta dos dados representativos para a sustentação deste estudo. 

 

4.2 Características da amostra ou população 

 

A comunidade quilombola Lage dos Negros está situada a 100km do município 

Senhor do Bonfim, compreendendo a região rural do território, foi escolhido por ser o 

mais antigo a receber o registro da Fundação Palmares. Pela antiguidade desta 

categorização e por ter uma Associação constituída e participativa (verificado 

preliminarmente através de reportagens publicadas em sites que registram a presença 

de um representante em encontros de comunidades quilombolas e na reunião para 

construção do Conselho Regional Quilombola da Bahia, comprovada na execução das 

ações metodológicas), atesta sua organização e o amadurecimento social enquanto 

comunidade. 
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4.3 Critérios de inclusão e exclusão dos participantes da pesquisa 

 

Somente não participou da pesquisa quem não teve disponibilidade de tempo 

nos períodos previstos de realização das atividades e/ou não demonstrou interesse 

na contribuição com a pesquisa. Por ter um caráter qualitativo, a pesquisa reuniu 

características mais ligadas ao perfil dos participantes do que ao quantitativo. 

Portanto, considera-se participantes aquelas pessoas que contribuíram e contou com 

um grupo heterogêneo, formado por mulheres e homens, jovens e idosos. 

 

4.4 Método utilizado 

 

A presente pesquisa configura-se como sendo de natureza social, qualitativa e 

de cunho etnográfico, pois, interessa-se com as “descrições do real cultural [...] tirar 

delas os significados que têm para as pessoas que pertencem a essa realidade” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 121) e para tanto adota práticas etnográficas que visa 

“estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar 

genealogias, mapear campos, manter um diário” (GEERTZ, 2008, p. 4) que culmina 

no registro audiovisual.  

Por cultura entende-se como “estruturas de significado socialmente 

estabelecidas” (GEERTZ, 2008, p. 9) e por toda complexidade envolvida nesta ação 

ao propor a documentação da história da comunidade quilombola Lage dos Negros, 

adequou-se três objetivos estratégicos como níveis de investigação, parte-se do mais 

geral até o específico. 

Dessa maneira, por se tratar de uma pesquisa científica em Extensão Rural e 

sendo uma área que possui metodologias próprias, propõe-se a realização de um 

Diagnóstico Participativo do Sistema Rural (DPSR), que ideologicamente comunga 

com a natureza deste trabalho, pois defende o engajamento dos participantes da 

pesquisa e portanto seu protagonismo, não apenas como informantes, mas 

participantes ativos que colaboram não só com dados para a pesquisa, com reflexões 

sobre sua realidade e decisões sobre os caminhos que ela terá, já que “as populações 

rurais são ‘donas’ de uma parcela maior das informações; e são essas populações 

que identificam quais devem ser as prioridades” (CHAMBERS, 1992, p. 17). O DPSR 
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tem três fundamentos: “métodos, comportamentos e atitudes, e compartilhamento” 

(CHAMBERS, 1992, p. 17), concepções adotadas pela presente pesquisa.  

O DPSR conta com um combinado de métodos previstos: num primeiro 

momento, para relatar a história da comunidade, serão realizadas a linha do tempo, 

cujo objetivo é perceber “os acontecimentos de maior importância desde a ocupação 

do território pela comunidade por ordem cronológica” (AECID, 2011, p. 35). Em 

complemento a esta ferramenta diagnóstica e na busca pela noção de território que a 

comunidade tem, após o levantamento dos principais acontecimentos, realizou-se a 

travessia que consiste na técnica de “caminhada linear, que percorre um espaço 

geográfico com várias áreas de uso e recursos diferentes. Ao longo da caminhada se 

anotam todos os aspectos pela observação dos participantes” (VERDEJO, 2006, p. 

30). 

Adentrando nas particularidades, faz-se importante a elaboração da rotina 

diária com a elaboração de um calendário de atividades (VERDEJO, 2006, p. 32) que 

visa relacionar as principais atividades desenvolvidas pela comunidade com o tempo 

destinado para cada uma delas e a identificação dos responsáveis pela execução. 

Esta ação visa identificar práticas mais importantes dentro da comunidade como 

também seus líderes para a pesquisa aprofundada realizada posteriormente. 

Nas duas etapas anteriores, reúnem-se muitas informações acerca da 

realidade e já pode-se ter um desenho de como ela funciona e seus principais 

interlocutores. Com o objetivo de relacionar cada informação às cinco dimensões 

sociológicas elencadas (demográfica, sociocultural, natural-ambiental, cultural e 

política) para a composição da sociologia rural da comunidade e para o registro de 

depoimentos no documentário, serão feitas gravações das narrativas com os 

principais personagens levantados nas etapas anteriores do estudo. A intenção é 

aprofundar as discussões, servir de testemunho para a locução e compor as cenas do 

documentário. 

Conforme apresentado anteriormente sobre o DPSR, na tentativa de atender 

às suas especificações técnicas e tendo já apresentado o composto de métodos 

adotados, é importante esclarecer outro fundamento deste diagnóstico com relação 

ao comportamento da pesquisadora e suas atitudes, dessa maneira, entende-se como 

fundamental a ida anteriormente, antes do início da pesquisa, para levantamento de 

percepções pessoais da pesquisadora sobre o local, bem como planejar a mobilização 
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de um grupo de pessoas que participarão da pesquisa a partir do contato prévio com 

um responsável. Visto a existência de uma associação na comunidade, será a partir 

dela este primeiro acesso, importante também informar sobre a permanência na 

comunidade nos períodos de execução dos métodos, esta atitude será fundamental 

para a anotação no diário de campo, procedimento receitado pelas pesquisas de 

cunho etnográfico, a cultura não está só no que se diz, sobretudo naquilo que não se 

diz, no que se percebe, sente, observa, aquilo que fala os gestos. 

Por fim, no encerramento de cada atividade realizada foram compartilhados 

seus resultados para o grupo participante, “a informação é pública e visível, e os 

participantes acrescentam, verificam, e se apropriam dessas informações” 

(CHAMBERS, 1992, p. 19). Em todas elas foram gerados documentos comprovando 

sua execução, bem como registros em vídeo e fotografia. 

Na composição final do vídeo documentário, produto resultante da pesquisa, 

constarão as imagens de todas as ações realizadas, os testemunhos gravados 

livremente, fotografias da realidade e áudios do ambiente, se necessário. Para esta 

produção serão convidados os participantes da pesquisa a contribuir coletivamente 

na criação do roteiro, a partir das ações realizadas para levantamento da história local 

e dos pontos considerados pela comunidade relevantes. 

Importante destacar nesta fase que apenas o roteiro foi realizado em conjunto 

com a comunidade, a edição e a finalização do vídeo documentário foram elaboradas 

pela própria pesquisadora que, habilitada em Comunicação Social possui 

credenciamento técnico nestas operações. Embora não participassem das etapas 

finais de produção videográfica, a comunidade teve uma exibição do produto, antes 

de finalizá-lo, nesta apresentação, além do vídeo editado, foi organizado um debate 

para a exposição das ideias dos participantes que tiveram a liberdade de modificar 

seu conteúdo, retirar e/ou acrescentar informações. 

Somente após este processo devolutivo à comunidade, o vídeo foi considerado 

habilitado para ser defendido no âmbito do mestrado. 

 

4.5 Garantias éticas aos participantes da pesquisa  

 

Antes do início do trabalho investigativo foram informados pela pesquisadora 

aos/as participantes da pesquisa que seus nomes poderiam ser preservados, caso 
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assim fosse acordado previamente, bem como para participar com depoimentos no 

vídeo, todos/todas deveriam comprometer-se em assinar os documentos autorizando 

ou gravar um pequeno testemunho de liberação da sua imagem. Estas comprovações 

foram adicionadas à pesquisa e são fontes de informações legítimas produzidas 

pelos/pelas participantes. 

Como a pesquisa deseja não só a participação da comunidade como também 

a sua ação protagonista, os/as participantes contribuíram na construção do roteiro, 

por ser esta ferramenta a norteadora da edição do vídeo, a construção coletiva deste 

documento guarda as visões da pesquisadora e das pessoas da Lage dos Negros em 

diálogo, além de promover reflexões críticas sobre a realidade.  

Importante este procedimento, haja visto que trata-se de uma pesquisa 

descritiva da realidade que reuniu informações sobre sua especificidade para fazer 

reflexões e contribuir com a mudança de paradigma na ação extensionista, então 

entende que a relação entre a comunidade e a pesquisadora deve respeitar um 

“sistema de relações camponeses-natureza-cultura não possa ser reduzida a um estar 

diante, ou a um estar sôbre, ou a um estar para os camponeses, pois que deve ser 

um estar com êles, como sujeitos da mudança também.” (FREIRE, 1983, p. 37). 

Portanto, o caráter dialógico está presente em todo o estudo, não há hierarquia entre 

saberes, coletivamente o que se há é uma representação da realidade desenhada a 

muitas mãos e refletidas conjuntamente. 

 

4.6 Critérios de encerramento ou suspensão de pesquisa  

 

A qualquer momento os/as participantes puderam sair livremente da pesquisa, 

pois não se trata de uma obrigação, e sim de uma ação engajada, onde compreende-

se que só participaram e só continuaram aqueles sujeitos que sentiram-se 

contemplados na pesquisa, qualquer conflito de ideias ou posicionamentos contrários 

à realização desta pesquisa, pode ser feito a qualquer momento, estando a 

comunidade, livre de, se assim o desejasse, poderia encerrar a pesquisa. 
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4.7 Divulgação dos resultados 

 

A presente pesquisa configura-se como uma produção fílmica de um 

documentário, portanto, antes dele ser apresentado ao programa de mestrado para 

ser julgado como pertinente à obtenção do título, esta produção foi primeiro exibida 

publicamente na comunidade em conjunto com a realização de um debate sobre as 

percepções da plateia sobre o filme, bem como dos/das participantes de todas as 

ações da pesquisa, inclusive aquelas pessoas que aparecem na imagem dando seu 

testemunho. Esta ação foi documentada em vídeo e pode compor parte da defesa da 

sua apresentação na banca final de titulação para o mestrado. 

Todas as pessoas participantes em cada fase da pesquisa tiveram seus nomes 

creditados na parte textual do vídeo, ao final dele os nomes aparecerão em ordem 

alfabética. 

Ao final do processo, após as considerações da comunidade e das alterações 

sugeridas pela banca examinadora do mestrado, o vídeo foi entregue à comunidade 

em formato de DVD em até 30 unidades, para que possam ficar com os participantes 

da pesquisa, nas escolas da comunidade como material informativo e na associação 

dos moradores, seu uso e direitos autorais estarão liberados à comunidade que 

poderá fazer exibições públicas dentro da comunidade ou fora dela. 

 

4.8 Análise de dados  

 

Por tratar-se de uma pesquisa inspirada no método etnográfico, a análise dos 

dados ocorreu de forma descritiva, como estratégia discursiva de apresentar o cenário 

social pesquisado de forma correlacionada às categorias sociológicas pré-definidas, 

compondo seu enredo ou sua narrativa histórica. 

Se nós considerarmos os acontecimentos isolados, eles se nos apresentam 
como simples proposições que descrevem acontecimentos independentes. 
Mas se eles estão estruturados em uma história, as maneiras como eles são 
contados permitem a operação de produção de sentido do enredo. É o enredo 
que dá coerência e sentido à narrativa, bem como fornece o contexto em que 
nós entendemos cada um dos acontecimentos, atores, descrições, objetivos, 
moralidade e relações que geralmente constituem a história (BAUER; 
GASKELL, 2002, p. 92). 

Portanto, a composição do vídeo, como recurso para documentação dos 

resultados da pesquisa consistiu numa descrição densa, utilizando-se das imagens 
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do território, gravadas e fotografadas, depoimentos narrativos com os líderes da 

comunidade e após a fase diagnóstica, a apresentação dos dados primários e 

secundários da pesquisa para teorização da realidade, pois compreende-se que “o 

vídeo tem uma função óbvia de registro de dados sempre que algum conjunto de 

ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por um único 

observador” (BAUER; GASKELL, 2002, p. 149) e desse ato coletivo que produziu o 

vídeo pôde-se, em respeito à complexidade da realidade, efetuar um registro que, 

apesar da tradução e edições envolvidas no processo, representar uma leitura 

honesta da comunidade. 

 

4.9 Análise de riscos 

 

Por não pertencer à comunidade, existia de início, o risco de proceder 

equivocadamente com o registro da realidade, portanto se fez fundamental a 

convocação e o engajamento da comunidade e a verificação destes registros. 

Como o vídeo não é a realidade em si, mas sua representação, há o risco 

quanto à manipulação da imagem, ao se editar e ligar a outras cenas, pode apresentar 

um sentido diferente da realidade ou em discordância com os participantes, por isso 

o compartilhamento visual e debate de todas as etapas da pesquisa foram essenciais. 

Outro risco verificado foi sobre as informações falsas sobre a realidade, por 

isso tantas etapas foram importantes, assim como os registros da observação 

participante da pesquisadora num diário de campo e as narrativas gravadas como 

depoimentos para incluir no vídeo, foram formas estratégicas de verificação da 

coerência. Se ainda assim, persistissem as dúvidas a respeito da informação, optou-

se por desconsiderá-la, porém sendo julgada fundamental para a pesquisa, o retorno 

ao campo e consulta a outras pessoas a respeito do assunto se fizeram essenciais. 
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5 RESULTADOS 

 

Conforme descrito na sessão correspondente à metodologia, esta pesquisa foi 

subdividida em quatro etapas para o desenvolvimento do trabalho de campo, sendo 

três destinadas para diagnóstico da realidade e a última delas para o aprofundamento 

das informações coletadas nas fases anteriores. 

Importante destacar nesta parte, o sucesso conquistado com a aplicação das 

metodologias participativas para o atendimento dos objetivos previstos, seu caráter 

dinâmico e livre dotou esta pesquisa de uma densidade de dados incapazes de serem 

reunidos com o uso de outros métodos mais tradicionais de coleta de informações.  

As metodologias participativas, sobretudo as três utilizadas na construção 

deste trabalho, pois foram planejadas e observadas in lócus: linha do tempo, 

calendário de atividades e travessia, confirmaram a aposta investigativa deste estudo 

e foram procedimentos fundamentais nos quesitos mobilização, comprometimento e 

engajamento da comunidade na pesquisa. 

Ao contrário dos métodos tradicionais tais como os questionários de pesquisa, 

as entrevistas semi ou estruturadas, cujo enquadramento das respostas num 

perímetro confiável, reduz a possibilidade de inventariar grande quantidade de dados 

e reúnem aqueles mais superficiais, mais gerais, pois, com o roteiro já previamente 

preparado, há pouco ou nenhum espaço para a espontaneidade das respostas, muitas 

vezes padronizando-as. 

É evidente que tais características servem para um tipo ou outro de pesquisa, 

senão, não haveria justificativa pela popularização destas técnicas, contudo é 

necessária uma defesa em prol de métodos tão eficazes quanto, todavia não tão 

explorados, se comparados aos seus métodos irmãos científicos, pois ainda carecem 

de envolvimento ideológico de pesquisadores e pesquisadoras críticas das 

ferramentas mais populares.  

O termo popular aqui, expressa a profusão dos seus usos em diversas frentes 

das pesquisas acadêmicas, sem, contudo, simbolizar a acessibilidade ou autonomia 

do grupo pesquisado. Muitas vezes, o coletivo fornece informações já aguardadas 

pelos métodos tradicionais de pesquisa, enquanto nas metodologias participativas, o 

envolvimento vai sendo conquistado paulatinamente. 
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Pela liberdade do grupo pesquisado em estruturar suas informações sem 

formato pré-definido, estimula o poder de organização interno e ressalta as lideranças 

do coletivo “fortalecem suas ações e suas organizações ao mesmo tempo em que 

desenvolvem novas formas de relação, mais interativas e mais criativas” (COLETTE, 

2004, p. 17).  Além disso, combina o diálogo e o poder de decisão dos membros do 

grupo. Percebe-se de imediato o ganho de informações com o passar do tempo, 

durante a realização da atividade, enquanto discutem as informações que entram na 

pesquisa e como elas serão dispostas, ocorre o acesso aos itens mais profundos, 

contidos na memória coletiva daquele grupo. 

Dialogar é descobrir na trama de nosso próprio ser a presença dos laços 
sociais que nos sustentam. É lançar as bases para uma posse coletiva, 
comunitária, mundo. A palavra não é um mundo à parte da práxis do homem. 
(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 34) 

Neste exercício de ativar memórias mais profundas da comunidade quilombola 

de Lage dos Negros, através das reflexões provocadas pelos métodos participativos, 

percebeu-se a mobilização de muitas habilidades criativas para além da narrativa oral, 

então, ao mesmo tempo em que as pessoas falavam de sua história, das suas 

atividades individuais ou coletivas e ao caminhar pelas ruas do povoado, músicas 

eram invocadas e as danças mobilizavam os corpos que, seguiam o ritmo cadenciado 

pelo samba e acompanhados de palmas. 

Um misto de sensações que, produzidas na memória, ativavam expressões 

corporais, provando a correlação entre o passado e o presente, ao relatar sua história, 

as pessoas sentem tudo novamente no presente e interagem acionando muitas 

funções comunicativas. O passado não é museológico, guardado no lugar inacessível, 

ele acompanha a história inscrita no presente. 

Os movimentos corporais das danças, as letras das músicas autorais, as 

palmas e as falas podem até ter uma origem, mas se completa no coletivo, se alguém 

iniciava uma história lembrada, ela imediatamente era conduzida pelo grupo e em 

concordância, contribuía na narrativa. Se alguém cantava, o grupo seguia com as 

palmas e/ou entoava as letras em conjunto. 

A palavra não se reduz ao gesto, mas se inicia nele, e por ele descobrimos 
que a linguagem não é tradução de ideias, mas uma forma de habitar o 
mundo, de estar presente nele, de compartilhá-lo com outros homens. A 
comunicação não é feita de representações, mas antes de gestos que contam 
a presença ativa do corpo, sua mediação na minha interpelação ao outro, pois 
no corpo emerge a estrutura do mundo que me abraça e o sentido do gesto 
em que o expressa. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 37) 
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Em busca da significação da ação narrativa coletiva composta pela 

multiplicidade de ações em palavras, gestos e ritmos, a mediação torna-se outra 

prática investigativa fundamental neste contexto, sem interessar-se em chegar logo 

às informações previamente planejadas, este recurso é mais um facilitador na 

execução da pesquisa, a mediadora ou o mediador precisa fazer parte do grupo, como 

numa conversa informal para deixar seus integrantes dispostos, à vontade e com 

confiança para interagir socialmente na atividade. Tal qual, deve contribuir com 

perguntas criativas, capazes de conduzir o grupo a outras reflexões e buscar suas 

próprias considerações, sem hierarquizá-las, nem privilegiar um ou outro membro 

comunitário “deve contribuir para a organização e a clarificação das idéias do grupo, 

sem valorá-las” (COLETTE, 2004, p. 20).  

Pois, no momento de realização destas atividades participativas, muitas 

informações aparecem e pode ocorrer o desvio de atenção à tarefa principal, como 

este recurso de pesquisa provoca muitas reflexões, o grupo pode desviar-se do 

objetivo da atividade e concentrar-se nas discussões paralelas, o papel da mediação 

é também fazer o grupo trazer dados paralelos, porém articulados com a sua ideia 

original e fazê-los conectar entre si. 

Se isso não for compreendido, a tarefa pode, assim como outras formas de se 

obter dados de pesquisa, já criticados, incorrer no mesmo erro metodológico, reunir 

informações de caráter mais superficial. 

Uma mediação bem-feita deve “saber ouvir com atenção, até o fim e sem 

interrupções” (COLETTE, 2004, p. 20), em prol da conquista da confiança e da 

atenção do grupo, dando ênfase aquela relação que se está construindo neste 

momento de pesquisa. Se assim o fizer, é capaz até de tornar a câmera, simplesmente 

“invisível”, instrumento geralmente evitado por gerar constrangimentos ou 

subutilizado.  

Já nas metodologias participativas, a câmera se torna mais um integrante do 

grupo de pesquisa (pesquisador mais pesquisados) e chega a atingir sua máxima 

contribuição dentro do trabalho de campo, fornecendo “um conjunto amigável de 

anotações de pesquisa de campo, (...) e mais eficiente que as memórias ou notas 

literais” (LOIZOS, 2002, p. 152), elementos que garantem a verossimilhança na 

documentação da atividade e não a manipulação causada por sua imposição na frente 

das pessoas que, ao expor sua realidade e suas opiniões podem alterar suas 
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respostas e seu comportamento ao sentir-se desconfortável com a câmera, basta ver 

os insucessos de alguns programas de televisão quando adotam a abordagem ao vivo 

de transeuntes para entrevistá-los, é comum ver respostas superficiais do tipo, ‘é 

bom’, ‘não quero falar’ ou ainda desviar do profissional ao ser abordado. 

Ao realizar uma pesquisa etnográfica a função da câmera como suporte de 

registro da realidade é fundamental, uma vez que 

(...) o campo etnográfico permanece como um método notavelmente sensível. 
A observação participante obriga seus praticantes a experimentar, tanto em 
termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução. Ela requer um 
árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto e 
conversação, e frequentemente um “desarranjo” das expectativas pessoais e 
culturais. (CLIFFORD, 2011, p. 20) 

Assim, assumindo esta postura metodológica inscrita na etnografia, exige o 

exercício da observação participante e a tradução da experiência em texto como 

etapas do seu procedimento de pesquisa, embora os registros gerados por eles sejam 

basicamente reunidos durante o trabalho de campo, pelo fato de ter sua 

documentação em vídeo, há o recurso de se revisitar os fatos vivenciados, o que pode 

contribuir na descrição de episódios esquecidos ou vistos parcialmente na ação. O 

tempo e o distanciamento do fato contribuem para oxigenar as memórias e sua 

adequada tradução textual. 

Dessa forma, os resultados aqui expressos em texto respeitam tais 

designações técnicas, num exercício disciplinar de traduzir a experiência, os sentidos, 

os sentimentos, as reações e as palavras da comunidade. 

Para que esta atribuição fosse possível, durante a execução do trabalho de 

campo e ao fim de cada atividade, as primeiras impressões da pesquisadora foram 

expressas manualmente em texto num caderno, cuja estratégia era não cair no 

esquecimento ou no relativismo da sua importância. As observações iniciais 

precisavam ser inscritas para exprimir aquilo que ocorreu no momento da pesquisa, 

mesmo que ao rever as imagens, elas fossem ressignificadas.  

Portanto, não significa tratar todas as informações aqui dispostas como 

exclusivamente do campo, elas são um somatório complexo, das vivências reais 

documentadas no caderno de campo, das releituras destes primeiros textos escritos, 

do processo de edição do vídeo, das escolhas das cenas para o documentário, das 

reflexões provocadas por esta ação e sobretudo, das percepções das pessoas que 
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participaram da pesquisa, suas falas e seus textos produzidos, expressam a visão de 

um cotidiano que lhes é particular. 

Por isso, não adianta tentar individualizar a experiência de um processo de 

pesquisa que envolve metodologia participativa e análise etnográfica dos dados, ele 

sempre será social, coletivo, intercultural, interativo, dinâmico e, por tudo isso, 

complexo. Assim, foi nesta direção que se optou na fase de planejamento por esta 

metodologia e após a finalização das etapas da pesquisa confirma-se que  

o ato de compreender os outros inicialmente deriva do simples fato da 
coexistência num mundo que é partilhado; mas esse mundo experiencial, um 
terreno intersubjetivo para formas objetivas de conhecimento (CLIFFORD, 
2011, p. 34) 

Somente é possível a realização deste tipo de pesquisa se houver aceitação e 

disposição por parte de pesquisadores de compreender este “mundo que é 

partilhado”, se ao contrário deste comportamento, manter-se distante e incrédulo das 

histórias e ações mobilizadas, simplesmente a investigação não acontece. A 

experiência coletiva nasce da interação pesquisadora (pesquisador) e comunidade 

pesquisada, a partir do chamado por James Clifford de “terreno intersubjetivo”, um 

espaço de experiências coletivas onde noções subjetivas do mundo interagem 

expressando significados. 

Assim posto, detalhadamente, corrobora com a ideologia empregada nesta 

pesquisa desde sua primeira concepção que “atribui aos colaboradores não apenas o 

status de enunciadores independentes, mas de escritores” (CLIFFORD, 2011, p. 34) 

ou como por diversas vezes assumido ao longo deste texto e no documentário 

originado da pesquisa como coautores. 

Sendo assim, não só privilegiou a coautoria dos colaboradores apenas nas 

informações fornecidas e como elas seriam documentadas, como também na 

aprovação do cronograma, adaptado originalmente para atender às demandas da 

comunidade, tanto dos dias da semana quanto nos horários. Nada foi imposto, cada 

processo foi coletivizado e buscou-se o melhor formato para a comunidade. 

Credita-se a boa relação entre pesquisadora e grupo pesquisado pelo respeito 

assumido desde a aprovação do cronograma pelos membros comunitários, passando 

pela relação de confiança construída e pela ausência de quaisquer imposições por 

parte da pesquisadora, não houve também ansiedade em antecipar os finais das 

atividades e obrigar as pessoas participantes em opinar sem partir do desejo pessoal.  
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As atividades a seguir descritas levaram o tempo determinado pelo grupo, 

todas elas encerraram quando a comunidade decidiu seu fim, a pesquisadora esteve 

em todos os períodos disposta a ouvi-los, aprender e sempre que pôde, afirmava 

coletivamente sua postura de aprendiz dentro daquelas ações de pesquisa. 

É preciso registrar o quão gratificante foi esse processo formativo da 

pesquisadora em estágio inicial de estudo acadêmico (já que está é uma dissertação 

de mestrado), a pesquisa em campo fornece muito mais que informações para o 

estudo, é uma experiência social do saber cotidiano. E o maior desafio é transpô-la 

em palavras, exercício do aprendizado contínuo, mesmo após a conclusão do trabalho 

de campo. Ao recorrer à escolha de palavras e formato de exposição em texto para 

compartilhar com os leitores dele, submete-se a uma correlação entre ações passadas 

de saber, transpostas para o presente e com reflexões para o futuro educativo desta 

pesquisadora. 

Expresso tudo isso, as subseções a seguir constituem a documentação gráfica 

das ações de pesquisa, expostas temporalmente à medida como ocorreu no campo. 

E finalizando com a apresentação e o debate sobre o filme. Todo esse processo 

ocorreu entre os dias 27 de abril a 13 de maio de 2018. 

 

5.1 Linha do tempo 

 

Os resultados obtidos com a realização da atividade “Linha do tempo” serão 

apresentados mediante recursos textuais e de imagens, atendo ao seguinte roteiro: 

primeiro serão fornecidas as informações sobre o detalhamento da atividade para a 

comunidade, depois o resultado gráfico das informações obtidas, produzidas 

coletivamente pela comunidade de Lage dos Negros, as impressões advindas da 

observação participante e por fim, dentre todos os conteúdos compartilhados, aqueles 

escolhidos associados às respectivas justificativas para integrar a produção 

documentária audiovisual.  

Permita-me um adendo importante, antes de expor a atividade em si, 

quebrando o protocolo da ordem das informações, exposto anteriormente, todavia 

coerente fazê-lo neste momento. O local marcado para a reunião com a comunidade 

era uma casa recém locada como sede da Associação Quilombola Lage dos Negros, 



69 
 

 
 

antes disso, o grupo reunia-se numa escola próxima dali, mas esta pesquisa teve a 

felicidade de coincidir sua realização com uma conquista comunitária importante.  

Este aluguel simboliza a nova fase organizativa da comunidade, um lugar onde 

podem encontrar-se, guardar documentos, frequentar diariamente, pois o 

planejamento é manter uma secretária. Inclusive, neste mesmo dia, após a pesquisa, 

realizou-se uma eleição entre os membros para definição da pessoa responsável por 

assumir a função de secretariado da Associação, conquistando o posto entre duas 

candidatas, a Juscicléia, também escolhida pela comunidade para escrever suas 

histórias na linha do tempo. 

No momento inicial da atividade encontrava-se na sede cerca de sessenta 

pessoas, um grupo bem heterogêneo, tanto no número de homens e mulheres quanto 

de jovens e idosos. O líder comunitário Celestino então, apresentou a pauta da 

reunião, composta pela realização da metodologia e da votação da nova secretária. 

Em seguida passou-me a palavra. Me apresentei como mestranda em Extensão Rural 

da UNIVASF e que estava ali para aprender com eles e elas. Informei que aquela 

atividade fazia parte de um trabalho de pesquisa a ser apresentado como atividade 

final do curso de mestrado. 

Na fala correspondente à “Linha do tempo” disse-lhes primeiro sobre os 

materiais à disposição: o papel madeira e as canetas coloridas. Informei também que 

o trabalho consistia na exposição de episódios importantes da história da Lage, cujo 

objetivo final era investigar a história social de formação da comunidade quilombola 

de Lage dos Negros. 

Comentei que apesar de ter materiais obrigatórios de uso e do registro em 

vídeo, o formato para disposição das informações, bem como quais entrariam ou não, 

seriam decididos livremente pelos sócios participantes da reunião. 

Figura 10 - Escola onde aconteciam as 
reuniões da associação.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Figura 11 - sede da Associação.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Sugeri a possibilidade de cada um incluir individualmente suas contribuições, 

podendo ser textos ou figuras ou ainda, se preferirem, poderiam escolher um ou mais 

pessoas responsáveis por esta transcrição. Os relatos de que não sabiam escrever 

começaram a surgir, já tendo conhecimento prévio deste fato, reiterei que poderiam 

escolher alguém do grupo que o fizesse pelo coletivo e decidiram por este recurso, o 

qual foi aceito como procedimento de pesquisa. 

Embora as categorias trabalhadas neste estudo como dimensões da sociologia 

rural do grupo não tivessem sido expostas previamente à comunidade, durante a fase 

de depoimentos e dos registros destes, percebeu-se a presença das cinco noções em 

correlação. O que reitera a defesa contra o terrível equívoco sobre a especialização 

disciplinar imposta pela ciência moderna e pela pesquisa de cunho positivista, onde 

postula a separação dos conhecimentos por área, postura que artificializa a vida, pois 

nela, os conhecimentos estão interligados entre si e assim, devem ser tratados em 

qualquer estudo, de forma interdisciplinar. 

Aqui estarão destacados uma parte destes relatos, a documentação dos dados 

na íntegra estão nas imagens a seguir. 

Muitas foram as informações trazidas nesta fase inicial da pesquisa, tanto é que 

foi necessário a utilização dos dois lados do papel madeira. Porém, esta é apenas 

Figura 12 - Linha do tempo (frente). 
Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Figura 13 - Linha do tempo (verso).  
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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uma síntese das falas documentadas em vídeos durante sua realização. Diversos 

fatos puderam ser socializados, pensados e comentados. 

O primeiro relato, como pode ser lido nas linhas iniciais representadas na figura 

10, “20 anos atrás tinha rio corrente porque tinha mata plena” refere-se ao ambiente 

natural, o fato de ter um rio no passado que cortava a povoado e hoje encontra-se 

seco, mobilizou uma série de análises em torno da sua história recente e discutiu-se 

muitos motivos que levaram a esta situação. 

A dificuldade inicial estava em transpor para o papel a narração, mediei apenas 

indicando sobre a decisão de como registrar partiria da escolha coletiva. Então, após 

algumas sugestões, Juscicléia finalmente relatou graficamente no documento, o fato. 

O fator tempo não foi considerado, já que é “importante dar tempo às pessoas para 

que se lembrem de situações passadas, sem demonstrar ansiedade, principalmente 

na fase inicial do exercício” (DRUMOND, 2009, p. 74). 

A opção de começar pelo aspecto natural-ambiental suscita a relevância do 

ambiente para a população pesquisada. E corrobora com a perspectiva teórica 

prevista no planejamento deste estudo, onde considera-se o território como um 

conceito determinante para a história de um povo. 

Como nos alerta Milton Santos (2001, p. 62) sobre  

[...] uma territorialidade absoluta, no sentido de que, em todas as 
manifestações essenciais de sua existência, os moradores pertenciam àquilo 
que lhes pertencia, isto é, o território. Isso criava o sentido de identidade entre 
as pessoas e o seu espaço geográfico, que lhes atribuía, em função da 
produção necessária à sobrevivência do grupo [...] 

A rigor, o sempre inteligente apontamento do geógrafo baiano e a 

materialização das suas palavras no trabalho de campo, deve servir de ensinamento 

científico a ser levado a sério. Ainda mais quando se trata do rural, onde suas 

características físicas determinam o modo das relações com a natureza e da 

sobrevivência humana. Quaisquer considerações acerca da história de um povo, deve 

ser compreendida da interrelação entre seus moradores e o seu território, tanto em 

termos de produção quanto da afetação causada pelas alterações físicas do espaço 

com o passar do tempo. 

As pessoas modificam culturalmente o espaço e este, por sua vez, modifica a 

cultura destas mesmas pessoas, isto é a confirmação da “territorialidade absoluta”. 

Ainda foram comentadas outras concepções sobre o natural, expostas 

oralmente na linha do tempo, gravadas em vídeo e que compõem o documentário, 
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para além desta degradação ambiental verificada, alguns disseram ser de 

responsabilidade da própria comunidade os problemas ambientais enfrentados 

atualmente e apontou como saída, as reuniões feitas com a associação para 

aprenderem a cuidar do meio ambiente, até então desconhecidos por eles, segundo 

Lenilde, depoente da reflexão. 

Outros confirmaram a versão de Celestino sobre o povoado ser uma terra 

produtiva que, aliada aos saberes populares, “tudo o que se planta dá”. 

O segundo tema trazido foi a noção de comunidade quilombola atrelado à 

mudança social após essa titulação, “aqui é uma comunidade quilombola que quando 

nasci não existia essas coisas de posos mais hoje com desmatamento das árvores 

perdemos o nosso rio”. Esta fala explicita a relação imbricada entre o desenvolvimento 

urbano da comunidade e alteração da paisagem ambiental, onde antes se buscava 

água nos rios e hoje dada a tecnologia de construção de poços para armazenamento 

e encanamento de água, as pessoas não saem de casa para buscar água, elas a tem 

nas suas torneiras. 

Fazem uma estreita associação entre esta prática social moderna e o 

desmatamento, além da atribuição da responsabilidade pelo desmatamento territorial. 

Mais à frente encontra-se outra ligação ao problema ambiental “hoje temos 

recursos mais não temos os rios”, ou seja, enquanto a comunidade incorpora práticas 

mais modernas ao seu cotidiano, chamadas de recursos, perdem outros, os naturais, 

como os rios que secaram. 

Quanto ao dado sobre o aumento populacional fica explícito, principalmente na 

fala intercalada entre passado e presente da Lenilde: “os primeiros habitantes foram 

os índios e foi crescendo” e traços culturais da comunidade também podem ser 

facilmente identificados como a noção de alteridade trazida por Josiel “a associação 

era unida fazia multirão por que não existia recursos hoje pedimos recursos mais não 

esquecemos que antes temos que ser unidos”. 

Esta afirmação merece atenção especial e destaque para a prática do mutirão, 

comum entre os moradores da Lage dos Negros, inclusive o samba local do “amassa 

barro” deriva desta tradição. Durante toda a pesquisa pude observar a presença do 

mutirão nas falas de todos os entrevistados. Sempre seguido da afirmação sobre a 

união da população, onde qualquer atividade poderia ser coletivizada, desde a 
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limpeza das roças, às plantações, às colheitas e as construções das casas, sempre 

acompanhadas de samba, muita comida e bebida. 

Mesmo com as alterações estruturais das casas da comunidade, 

historicamente construídas com barro e madeira, e hoje utilizando bloco e cimento 

citam a transferência desta prática, atualmente para montagens de lajes. Os materiais 

mudaram, a estética também, mas a cultura de se reunirem em grupos para a divisão 

dos trabalhos, permanece. 

Nesta fala sobre a união da comunidade tem um elemento que interliga à 

questão econômica, outro aspecto comentado na atividade, claramente expressa uma 

preocupação com as novas práticas comunitárias de buscar financiamentos externos 

e o efeito disso na união das pessoas. 

Bem como, pode-se deduzir a função política de uma associação, onde além 

de reunir as pessoas, é um artifício importante de expressão local e simbolismo de 

luta por melhorias, mobilizada pelos próprios moradores, esta consideração é crucial, 

as associações quilombolas da região tem um ponto em comum, todas foram 

fundadas a partir de uma mobilização interna, principalmente da liderança de 

Celestino mobilizando a comunidade e formalizando esta relação pelas associações. 

A política, por definição, é sempre ampla e supõe uma visão de conjunto. Ela 
apenas de realiza quando existe a consideração de todos e de tudo. Quem 
não tem visão de conjunto não chega a ser político. (SANTOS, 2001, p. 67) 

Atribui-se muitas conquistas econômicas da comunidade à fundação da 

associação, “antigamente vivia da raiz do búji hoje ja podemos comer arroz, feijão, 

melancia”. 

Cada depoimento trouxe um dado que conectava naturalmente ao próximo, 

percebeu-se a apresentação das cinco faces da sociologia rural do povoado e também 

a presença da história dando unidade às falas. Toda vez que o elemento memória 

entrava na atividade, acionado por uma fala referente ao passado, era acompanhado 

de canções e danças, onde nas letras continham elementos da história local, como: 

costumes “o sertanejo espera a chuva pra poder plantar” e desejos futuros, como 

“antigamente era sonho e hoje é realidade ta ficando uma cidade”, as músicas foram 

utilizadas como trilha sonora para a produção do documentário. 

Verificou-se também pontos de conflitos expressos nas falas de um dos sócios 

e de Celestino, ao tentar responder ao meu questionamento sobre quem seria o sócio 

ou a sócia mais antiga, houveram duas respostas e como justificativa pela dupla 
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informação, veio o esclarecimento de que anteriormente a esta associação havia tido 

outra inciativa, encampada por Deilson e Nelito, porém encerrando suas atividades, 

segundo eles, por não identificarem conquistas.  

Considero um dos pontos mais importantes da atividade conquistado mediante 

a relação dialógica da pesquisadora com os depoentes, situando a atenção central no 

fato e não nos anos, pois o objetivo da atividade é reunir a história social da 

comunidade e não a cronologia dos acontecimentos, “desenvolver o diálogo sem 

perguntar sobre anos específicos, mas sobre acontecimentos marcantes” 

(DRUMOND, 2009, p. 74). 

A explicação de Deilson veio após a afirmação de Celestino sobre a sócia mais 

antiga ser a Maria de Jesus. Então, após ouvir a exposição do colega até sua 

conclusão, pediu a palavra para esclarecer o fato, sobre sua visão, disse que ele e 

Nelito seriam os mais antigos, se considerarmos a existência da associação anterior.  

Junto com a explicação veio o reconhecimento de sua desistência da luta pela 

associação e do reconhecimento da “bondade e conhecimento de Celestino” de 

erguer uma nova associação, bem como da nova aposta dada por eles e da crença 

de “fazer progredir a comunidade e não só os sócios”. 

 

5.2 Travessia 

 

Ainda na busca por reunir o máximo de informações possíveis sobre a história 

da comunidade, pois compreende-se que “toda história deve ser considerada um ramo 

fundamental do saber” (LE GOFF, 2013, p. 53) e numa pesquisa cujo sentido busca 

valorizar e documentar os saberes populares da comunidade, fez-se o exercício 

investigativo da travessia, dando ênfase à configuração territorial. 

A explicação para o grupo em torno da atividade referiu-se à caminhada pelas 

ruas do povoado, atendo-se ao limite territorial da sede da Lage dos Negros, pois 

como já destaquei o povoado é grande e composto por muitas comunidades, todas 

consideradas perímetro da Lage dos Negros. 

Porém ao ampliar muito a caminhada poderia incorrer no risco de desfocar do 

objetivo central acerca da história do povoado. 

Estas visitas às comunidades vizinhas haviam ocorrido em outros dois 

momentos: uma, na fase de levantamentos de dados preliminares em conjunto com o 
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reconhecimento e proposição da pesquisa para a comunidade, a segunda numa visita 

informal com a família que me hospedou na sua casa durante os dias de trabalho de 

campo. Fui convidada a conhecer uma roça iniciando sua produção agrícola no 

Campestre, passamos à tarde juntos conversando sobre diversos assuntos. 

Precisava mesmo focar toda a atenção ao centro deste território, onde 

concentram as atividades comerciais, culturais e sociais da população. Era sine qua 

non perceber como a história estava inscrita nos seus prédios, na sua configuração 

territorial e na sua paisagem, mesclada harmoniosamente entre vegetação natural e 

construções humanas. 

O percurso não foi sugerido na explicação inicial sobre a atividade, pedi apenas 

que escolhessem os lugares e, aleatoriamente, saímos num domingo pela manhã a 

pé.  

À medida em que avançávamos pelas ruas, as conversas seguiam 

internamente no grupo e paralelamente ao encontrar outras pessoas, que, 

interessadas naquela movimentação, perguntavam sobre o motivo dela e faziam 

indicações de pessoas para conversar e lugares para conhecer. 

Numa dessas conversas, descobri a existência do CEIMAQB – Centro de 

Educação Integrado Manancial Quilombola do Brasil, a faculdade quilombola, os 

caminhos secos de dois dos rios que atravessavam a comunidade e estavam secos, 

narrados durante a linha do tempo, aliás um deles continha dejetos de esgoto, neste, 

uma ponte interligava dois lados e abaixo dela, ao invés de águas fluviais, víamos 

passar o esgoto da comunidade. Alguns contaram que anos atrás, durante o período 

chuvoso, o rio voltou a encher e chegou a cobrir a ponte, inundando as ruas do centro. 

Figura 14 - imagens Travessia. Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Ocorreu também durante a realização da travessia, a descoberta da construção 

de um prédio de aulas com ginásio, uma grande obra sendo erguida para abrigar as 

aulas do ensino médio, até então, improvisadas num prédio vizinho, até a finalização 

da escola. Motivo de orgulho e expectativa entre as minhas companhias, uma delas, 

estudante do quinto período da graduação em Pedagogia do CEIMAQB, contou-me 

ser um sonho de criança estudar numa escola daquelas e que poderia realizá-lo 

futuramente, não mais como aluna, talvez agora como professora. 

Em relação ainda à caracterização predial das escolas do povoado, verifica-se 

uma escola em ruínas, bem no centro do povoado, na praça da feira. Contaram-me 

que esta foi a primeira escola da região e que com o crescimento da Lage, 

principalmente neste perímetro em que ela foi erguida, ficou inviável sua permanência, 

durou enquanto não haviam os prédios das demais escolas, ao construí-los, ela foi 

abandonada. Contudo, não é apenas esta informação que chama atenção, como 

também o início da demolição e a sua pausa.  

Segundo as pessoas participantes da travessia, a prefeitura de Campo 

Formoso interrompeu mediante emissão de documento oficial, onde continha a 

informação de que era patrimônio do município, o qual não poderia ser demolido. Anos 

passados, a situação permanece, nem a demolição finaliza, nem a prefeitura destina 

o prédio para outro fim, nem a população compreende o que ocorre e até alguns 

materiais foram retirados dos escombros para outros fins. 

Figura 15 - imagem à esquerda do prédio da futura escola em construção e a placa de realização 
da obra à direita. Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Fui também ao ponto mais alto da comunidade, subindo uma de suas serras, 

onde encontram-se duas grandes caixas d’águas responsáveis pelo armazenamento 

e distribuição da água nas residências. Neste local, aproveitei para reunir fotos e 

vídeos da disposição territorial do povoado, já que dá para ver toda a ampla dimensão 

geográfica da Lage dos Negros. 

Durante toda a atividade, muitos eram os indicativos sobre a feira, desde minha 

primeira visita, várias pessoas comentavam sobre ela e sugeriam que fosse, dado o 

grau de importância deste espaço. Fomos até a feira e lá pude notar a concentração 

de pessoas não só da Lage, como de outras tantas comunidades. Segundo 

moradores, a feira permanece durante todo o dia, muitas vezes adentrando à noite. 

Figura 17 - feira na Lage dos Negros. Fonte: acervo pessoal da 
autora. 

 

Figura 16 - visão do centro da Lage do alto da caixa d´água.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 
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É um cenário bastante movimentado, colorido, onde as muitas barracas 

dividem a praça central do povoado e vendem uma grande variedade de produtos 

alimentícios (vegetais, frutas, carnes), artesanato (a maioria são tecidos bordados 

utilizados para: casa, objetos de decoração e utensílios domésticos), blocos para 

construção, lenha, roupas, remédios naturais, CDs musicais, dentre muitas outras 

coisas. 

A feira centraliza muitas relações comerciais, pois há venda e compra de 

produtos, como também relações sociais, é cenário de encontro entre diversas 

famílias da região que almoçam por lá nos restaurantes ou espetinhos ou nas barracas 

de acarajé e também de exposição de produtos artísticos, a loja de Beu Artesanato 

fica na feira também. Todas os pequenos comércios localizados ao redor da praça 

ficam abertos durante o período da feira. 

Tem-se este espaço como o maior da região e em outros locais onde o domingo 

é tido como um dia de descanso, de ficar em casa com a família, para a Lage dos 

Negros é dia bastante movimentado, talvez um dos dias de maior concentração de 

trabalho da semana para algumas famílias. A praça central fica praticamente fechada, 

nenhum veículo consegue circular tranquilamente, ficam estacionados espalhados 

entre as ruas vizinhas à feira. Daí, tem-se a dimensão da importância deste espaço, 

das suas características e do que representa para a comunidade. 

Cabe ainda uma reflexão sobre a travessia, realizada após a linha do tempo, 

ambas escaladas na pesquisa para fornecer informações históricas sobre a Lage, o 

uso agregado das duas metodologias participativas, fez para além do objetivo 

definido, a reunião de dados gerais, ocorreu o aprofundamento das informações, 

alcance até então imprevisto no planejamento da investigação. 

Pôde-se então, fortalecer o processo de pesquisa, além de comprovar a 

eficiência destes instrumentos. 

 

5.3 Calendário de atividades 

 

A finalização da fase diagnóstica da pesquisa consistiu na realização do 

calendário de atividades, cujo objetivo central era identificar as principais ocupações 

diárias, organizando-as num quadro geral, para perceber similaridades e diferenças 
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entre as famílias. Paralelamente, buscou-se relacionar as atividades com as cinco 

dimensões apontadas na fundamentação teórica. 

O exercício de pôr no papel todas as tarefas diárias da família pretendeu 

também provocar entre as participantes reflexões em torno da divisão das atividades 

dentro da família e de perceberem-se envolvidas num misto de ações, onde cada 

membro familiar tem sua importância, além de compreender outras funções exercidas 

que não estritamente agrícolas. 

Apesar de elencarem heterogêneas ações, não se trata, pois, de nomear o 

grupo destas complexas tarefas de pluriatividades como defende Schneider (2009, p. 

7), primeiro porque o autor relaciona a característica pluriativa ao desenvolvimento 

rural, como “uma estratégia familiar e individual de reprodução social, a pluriatividade 

poderá contribuir de forma decisiva para ajudar a solucionar dificuldades e restrições 

que afetam as populações rurais”.  

Segundo, porque a justificativa para a reunião de tantas atividades no seio 

familiar não está apenas no econômico, precisa ser entendida como cultura, as formas 

como as famílias se relacionam com as pessoas, com o espaço e seu cotidiano e 

significam seu entorno, ou seja, comumente “a cotidianidade, que não está inscrita 

imediata e diretamente na estrutura produtiva, é despolitizada e assim considerada, 

irrelevante, insignificante” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 291). 

E reduzir toda essa complexidade ao fator econômico é simplificar um mundo 

de significados e mesmo encarar as atividades artesanais, artísticas ou educativas 

assumidas pelas famílias, como existentes apenas na falta do retorno financeiro das 

atividades agrícolas, ou seja, como se as atividades culturais devessem sua existência 

a uma crise no setor financeiro e não como formas de se relacionar e interpretar o 

mundo que o rodeia. 

Se assim fosse, caso resolvesse o problema financeiro das famílias, elas 

deixariam de realizar as demais tarefas, não existiria artesanato, danças e as festas 

comunitárias, na perspectiva da pluriatividade, todo esse universo simbólico deve 

curvar-se ao poderio econômico da agricultura e agradecê-lo por ser sazonal. Tal 

reflexão figura na ordem do absurdo, parece querer “jogar debaixo do tapete” aquilo 

que não segue a lógica capitalista. E só passa a ser considerado, a partir do momento 

em que as comunidades comercializam estas práticas. 
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Bom, desabafo feito, adentra-se na descrição da atividade em si e na 

documentação dos resultados obtidos. 

Como as anteriores, o calendário também teve sua parte inicial apresentada ao 

grupo, neste, coincidiu participarem apenas mulheres. Durante a explicação, citei a 

subdivisão da atividade em duas partes, a inicial ficaria para o preenchimento da rotina 

ligada à família, um exercício individual entre as participantes, onde precisariam 

informar todas as atividades cotidianas, bem como identificar a responsabilidade da 

sua execução entre os membros da família. 

Deveriam também detalhar quantas pessoas formavam sua família e quais 

eram crianças, jovens e adultos. 

O fato de algumas não saberem escrever foi novamente citado, quando se 

decidiu coletivamente que, aquelas que não sabiam escrever poderiam optar em fazer 

um depoimento oral, gravado em vídeo ou aguardar que algumas das participantes 

formalmente letradas, após o término da sua rotina, pudessem transcrever a narrativa 

da outra. E assim, fez-se. 

 Entretanto, uma das participantes executou as duas formas, deu um 

depoimento oral, o qual foi integrado ao vídeo e também narrou sua rotina para a 

companheira de atividade, transcrevê-la. 

A segunda parte, então, ficaria para coletivamente montarem um calendário da 

comunidade, reunindo informações sobre as atividades desenvolvidas por todos 

durante o ano. 

Ao ler os treze documentos entregues na primeira fase desta metodologia, 

facilmente identificava-se as atividades relacionadas com o lar: organização, refeições 

e limpeza, o elemento integrante de todas elas. 

Aquelas que indicaram o trabalho na roça, notou-se uma particularidade 

compartilhada entre as famílias, esta função não ocupava todos os dias da semana, 

em média, os relatos apontam cerca de dois a três dias. 

Enquanto que as atividades religiosas estavam presentes todos os dias, seja 

na ida à igreja ou nas orações diárias com a família. Pode-se inferir a importância 

deste aspecto na rotina de vida dessas mulheres. 

A crença no divino, seja ele de qual direcionamento religioso for, é um ritual e 

como tal é respeitado entre as famílias, exemplo disso é o compromisso diário ou 

semanal assumido e registrado. O curioso desse registro é a existência de outras 
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práticas diárias, porém sem inclusão nos textos, diferentemente da religião, o que 

prova ter um status diferenciado das demais tarefas julgadas vulgares. 

O aspecto recreativo/ lazer levantado nesta atividade está referenciado nas 

visitas aos vizinhos, nas conversas com amigas e nos passeios para as casas de 

familiares ou amigos. Um fato conhecido do senso comum, confirmado por esta 

pesquisa. A sociabilização advinda da comunicação diária e interação dos pares, 

funciona como definidor de vínculos afetivos e de compartilhamento de experiências, 

saberes, valores morais e costumes. 

Uma prática cotidiana que fortalece o senso de comunidade, apresenta a face 

de estar junto, advindo de um sentido de alteridade componente destas ações e como 

propõe Martín-Barbero (2014, p. 21) “pensar a comunicação a partir da cultura”, nos 

ensina o poder habitado nestas singelas e cotidianas interações, são nestes 

momentos onde os maiores aprendizados em comunidade são socializados junto com 

seus significados e onde a relação de pertencimento entre os membros se efetiva, ser 

aceito como próximo e acertar o outro como tal. 

Outra prática cultural comumente citada é o hábito de assistir à televisão, 

geralmente apontada no período noturno, onde os compromissos diários encerraram 

e como forma de entretenimento ao final do dia. 

No quesito econômico, as tarefas de vender ou comprar foram muito 

comentadas. Aquelas que mantém plantações e vão trabalhar na roça durante a 

semana, citam o domingo como mais um dia de trabalho, agora na venda durante a 

feira, uma delas inclusive comenta sobre sua ida semanalmente a Juazeiro pelo 

mesmo motivo. 

Outrossim, são os pequenos comércios borracharia, barbearia, mercadinho ou 

a faxina da casa de família, como rendas complementares. São citados como funções 

assumidas num turno ou dia oposto aos trabalhos cotidianos, exceto o mercadinho, 

onde o filho jovem assume, enquanto os pais estão noutras ocupações. 

O aspecto político precisa ser cuidadosamente explicitado para não incorrer em 

equívoco de descrição. Ao abordar a dinâmica dos processos sociais no meio rural, 

Wanderley (2004) afirma olhar para as questões de forma indissociável, sendo assim 

pensar a política no mundo rural “nos remeterá para as questões ligadas à vida política 

(cidadania, poder local, políticas públicas), às condições de vida (que acolherá, entre 
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outros, estudos sobre a pobreza rural e estratégias de sobrevivência)” (WANDERLEY, 

2004, p. 96). 

Dessa forma, tem-se uma macro política vivenciada na associação quilombola 

da Lage dos Negros, porém há também uma situada no nível micro, dentro da própria 

família, sendo aquela que se vincula às “estratégias de sobrevivência”, em outras/ 

melhores palavras às divisões de tarefas entre os membros da família. 

É sob esta ótica o relevo político apreendido a partir da análise dos calendários 

de atividades, onde as evidências desta noção micro da política se faz. Portanto, ao 

relatar as funções internas e externas de cada família, assim como quem é o 

responsável por cada uma delas, exprime uma consciência de sobrevivência, não 

econômica, mas política das famílias em sua “capacidade de representar o vínculo 

entre os cidadãos, o sentimento de pertencer a uma comunidade” (MARTÍN-

BARBERO, 2015, p. 15). Entender que cada membro tem responsabilidades para com 

a família e determinar em comum acordo quais são cada uma delas, é um ato político. 

Identificado a partir de um olhar contextualizado, onde em vários calendários 

as mulheres relatavam suas funções domésticas ou comunitárias e relacionando-as 

com as dos seus maridos e dos filhos, como se auto completassem. E, na ausência 

de um, o outro assume automaticamente. Por exemplo, no relato em que uma das 

mulheres conta que para ir à escola, os filhos ficam com o marido. 

Isso além de divisão de tarefas para sobrevivência do seio familiar é uma 

postura ideológica assumida pelas famílias, onde as necessidades são comuns a 

todos os membros assim como a obrigação de cumpri-las. 

Importante destacar nesta parte, uma citação sensível e cheia de significados, 

cujo sentido político pode ser traduzido “minha filha é meu braço esquerdo, porque o 

direito, é o meu marido”. 

Abaixo, é possível visualizar uma compilação realizada pela autora de um 

quadro de referências sobre as atividades citadas pelas participantes e 

correlacionando-as com seus objetivos. 
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Tabela 1: atividades cotidianas da comunidade Lage dos Negros. 

 

Responsabilidades 
domésticas 

Preparo das refeições (café da manhã, almoço, jantar); 
Organização (faxina da casa, limpeza das roupas e dos 
utensílios). 

Agrícolas Cuidar da roça (capinar – preparar a terra, plantar, regar 
a plantação); 
Vender na feira; 
Colheita da própria produção ou as dos vizinhos. 

Não-agrícolas Borracharia; 
Afazeres domésticos pagos em outras casas (limpar a 
casa e lavar as roupas); 
Cuidar de crianças (creche) e idosos; 
Fazer carvão; 
Fazer crochê e costurar; 
Barbearia/ cabelereiro; 
Tirar lenha; 
Fazer vassouras; 
Aposentadoria rural; 
Cuidar dos animais; 
Mercadinho; 
Pagamento de contas mensais. 

Religiosas Rezas diárias; 
Idas à igreja; 
Círculo de oração. 

Educacionais Levar os filhos para a escola; 
Ir para a faculdade; 
Ida à escola dos filhos para saber como estão nos 
estudos. 

Recreativas/ lazer Assistir TV; 
Passear pela comunidade; 
Visitar a família e os amigos; 
Jogar futebol; 
Conversar com amigos e vizinhos. 

Compras Feira para as comprar os produtos de consumo da 
semana; 
Ida a Campo Formoso e Juazeiro para comprar verduras 
para vender na Lage dos Negros. 
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Na segunda parte do calendário, o grupo citou as reuniões mensais da 

Associação, porém não escreveram no papel. Ao segundo sábado de cada mês, os 

sócios reúnem-se para confraternizar, falar sobre algum tema importante ou entregar 

documentos. Participei de uma dessas reuniões, onde cerca de sessenta pessoas 

estavam presentes, atualizavam seus cadastros e pagavam a contribuição mensal de 

sete reais. O motivo era a formalização da associação para pleitear uma verba de 

trezentos mil reais referente a um edital público do governo do Estado da Bahia. 

Na imagem abaixo (figura 18) pode-se observar a lista dessas ações coletivas, 

foram citadas algumas práticas comuns no estado da Bahia como a festa de Reis no 

mês de janeiro, ao Bom Jesus da Lapa, o caruru de Cosme e Damião.  

Os feriados nacionais como a Semana Santa, dia das crianças (Nossa Senhora 

Aparecida) também foram lembrados. E o mais famoso do Território Piemonte Norte 

do Itapicuru, o São João, onde o município da região, Senhor do Bonfim é reconhecido 

regionalmente pela grandiosidade da comemoração. Embora, na Lage não tenha a 

mesma dimensão, contam que é mais uma devoção ao seu santo padroeiro, São 

João. 

O momento do ano em que a comunidade mais recebe turistas e os filhos do 

povoado que moram fora e voltam para visitar durante a Semana Santa, onde além 

das tradicionais ações religiosas, almoços coletivos e a queima de Judas. Merece um 

adendo à comunidade da Lage, pois é o momento em que eles realizam a cavalgada, 

um tipo de torneio de competição entre vaqueiros, permeado de jogos, música, comida 

e bebida.  

Segundo os depoimentos, todas as festas são realizadas pelos moradores, 

recolhem investimentos entre eles para comprar itens para as comidas e bebidas ou 

cada família prepara o seu prato e compartilha com os demais moradores. É sempre 

um momento de reunião amigável, de muita conversa, dança e música.  
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5.4 O roteiro 

 

Após todo o relato dos resultados, foi possível delinear uma proposta de roteiro, 

somente finalizada no encerramento de todas as etapas da pesquisa de campo.  

O trabalho de campo dividiu-se em fase diagnóstica e aprofundamento, todos 

registrados em vídeo e/ou fotografias. O material para composição do documentário 

foi reunido entre ambas etapas, intercalando depoimentos espontâneos retirados da 

linha do tempo e do calendário de atividades com entrevistas em profundidade 

realizadas com Celestino, Peu, Hilta, o professor Jurandir e a turma do quinto período 

da faculdade quilombola. 

Buscou traçar um histórico entre a memória dos seus moradores e a atual 

situação, articulando-os entre as continuidades e rupturas apontadas, bem como a 

riqueza de atividades não agrícolas presentes na comunidade.  

As reflexões sobre como seus personagens principais interpretam esta 

passagem de tempo e como veem seu território também foi incluída, afinal a 

documentação dos saberes populares é uma das finalidades desta pesquisa. Neste 

Figura 18 - calendário coletivo. Fonte: acervo 
pessoal da autora. 
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somatório, pretendeu-se uma articulação de como está disposta a sociologia rural da 

comunidade quilombola Lage dos Negros. 

Subdivididos em capítulos, o roteiro estruturou-se pela reunião de informação 

respeitando as cinco categorias previamente estabelecidas: Demografia, Natural-

Ambiental, Economia, Política e Cultura e sua apresentação no vídeo obedecerá esta 

ordem, pois entende-se como uma sequência lógica iniciar pelas pessoas, quem são, 

como realizam tarefas e interpretam a vida em comunidade (demografia), em seguida 

apresenta-se sua relação com o ambiente natural que vivem, passa-se para as formas 

de economia e renda que sustentam a família, como as pessoas se organizam 

administrativamente (política) e, por fim, suas visões de mundo a partir das suas 

produções artísticas, entende-se que a forma de manifestar sua arte está 

correlacionada com o como se vive, vê e interpreta a vida. 

Porém, um destaque é importante ser feito, sugerido durante a fase de 

qualificação desta pesquisa, optou-se pela abordagem destas categorias sem 

titulação para a produção do documentário. Estas categorias são importantes para 

organizar as informações, mas reproduzindo a realidade, elas não estão 

desconectadas, estão imbricadas umas nas outras. 

No roteiro, as cinco categorias aparecem nomeando as cenas, somente para 

orientação metodológica, já no vídeo a passagem de uma para a outra, está conectada 

com frases ou momentos de ligação entre os temas. 

As imagens da paisagem, da comunidade participando da pesquisa e das 

danças documentadas em vídeo e em fotografias, aparecem intercaladas por 

depoimentos em off de figuras representativas da região. 

A trilha sonora de toda a produção audiovisual tem como base as músicas 

cantadas por Maria da Paz e Nelito durante a realização da linha do tempo, são 

escritas próprias e interpretadas pelo povo da Lage, registradas em vídeo. Entende-

se este recurso como o fundo musical mais adequado para ilustrar a comunidade, 

como uma forma de reconhecimento e homenagem ao emprego nesta obra das suas 

muitas produções culturais.  

Toda a parte informativa do vídeo foi produzida oralmente e reduziu-se ao 

máximo a parte escrita, as que aparecem estão dubladas, para facilitar o acesso às 

informações de todas as pessoas, pois o objetivo é comprovar com imagens a 

realidade, tentando aproximar-se ao máximo da experiência cotidiana, extraindo a 
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verdade contida nas ações registradas e assim, estimular uma experiência visual 

propiciada pelo filme, tanto nos pesquisadores que terão acesso à realidade 

pesquisada e sobretudo aos participantes da pesquisa. 

Quanto às manifestações culturais do Reisado e do Amassa Barro foi preciso 

adotar diferentes estratégias pelo mesmo motivo, apesar das muitas idas à 

comunidade em nenhuma delas, houveram apresentações.  

No caso do Reisado, acontece num período do ano, entre novembro (por conta 

das festividades do dia da consciência negra) e janeiro (dia de Reis). A estratégia foi 

visitar o espaço onde armazenam os figurinos e numa performance, o responsável 

pela tradição, Peu adereçou-se de algumas dessas peças explicando o significado e 

a ordem que aparecem na apresentação. 

Já no caso do Amassa Barro que ocorre só nos momentos de mutirão, há muito 

sem acontecer, durante a pesquisa de campo, tive acesso a um material editado pela 

Associação Quilombola e uma das agências de ATER, o qual fornece algumas 

imagens para ilustrar a dança. 

 

5.5 Entrevistas 

 

As narrativas orais tiveram dois formatos, ambas experiências foram 

enriquecedoras para o processo investigativo, porém é necessário ressaltar aquelas 

coletivas vivenciadas, pois revelaram as camadas mais aprofundadas do cotidiano 

pelo grupo. Cada depoimento socializado no coletivo, além de contar uma parte da 

história, das relações cotidianas com o território e entre seus membros, o debate 

público promove a contextualização das falas, o poder do saber de cada indivíduo 

participante, uma vez que pela experiência, são os maiores conhecedores da sua 

realidade. 

Adentra-se assim, na abordagem formativa pretendida pela pesquisa. A 

escolha consciente para o trabalho com as metodologias participativas pretendeu 

desde sua gênese, incentivar a ação protagonista da comunidade participante. 

Ver o planejamento corporificar na prática foi revelador também para o 

processo formativo da pesquisadora, durante a mediação dos relatos, na observação 

participante e no exercício documental de registrar a ação. 
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Foram dois cenários de aplicação desta prática, um na associação com os 

sócios e as sócias, onde pôde-se comprovar a importância do território para a 

comunidade, já que o primeiro relato foi tematizado o assunto. 

Ainda com alguns constrangimentos pela presença da câmera, pois é 

necessário para o processo, o seu registro, porém é preciso entender que o uso deste 

equipamento, num primeiro momento é sempre impessoal e mecaniza as ações, 

percebe-se a desnaturalização dos gestos e consequentemente sua contenção diante 

da máquina. Bem como verificou-se a repetição dos comportamentos daqueles 

primeiros oradores, eles se levantavam um por um, se colocavam à frente da câmera 

e iniciavam as falas, o final era sempre sinalizado com alguma expressão semelhante 

a “era só isso que tinha a dizer e muito obrigado”. Passada essa fase, tudo parece se 

desenrolar naturalmente e a câmera quase desaparece na frente das pessoas. 

Enfim, mesmo condicionados à ação mecanizada provocada pela câmera, o 

primeiro dado compartilhado referiu-se a passagem de um rio pela comunidade e que 

secou com o passar do tempo. Ao afirmar a questão, o coletivo concordou com as 

razões do seu desaparecimento, associando ao desmatamento na comunidade e na 

canalização da água para as residências.  

E discordaram sobre o tempo em que o tal rio percorreu a comunidade, uns 

citavam dez e outros vinte anos. É claro que o importante não está na concordância 

homogênea do grupo, o essencial nesta reflexão foi que o território foi o fio condutor 

que iniciou a apresentação da Lage dos Negros para os associados e associadas. E 

partir dele, os relatos sobre outras características puderam ser acionados. 

A segunda experiência com relatos coletivos foi no CEIMAQB, a Faculdade 

Quilombola. Notou-se neste espaço, um tempo maior para o início dos depoimentos, 

também por conta da presença da câmera, mas talvez pelo fato de estarem numa sala 

de aula, diante do seu professor, tenha provocado um período maior de adaptação. 

Passada esse incômodo introdutório, os depoimentos traziam assuntos diversos: 

aspectos econômicos, educativos, mudança social promovida pela implantação da 

faculdade, desafios políticos e a abordagem no contexto escolar sobre a comunidade 

quilombola. 

O debate caracterizou-se pela interligação dos assuntos, os/as discentes 

protagonizaram os relatos, então, quando alguém falava da importância e da mudança 

trazida pela implantação da faculdade, outros/as associavam ao tempo anterior como 
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era difícil a continuação dos estudos e outro/as apontavam que ainda não é ideal, 

pois, muitas pessoas não podem acessar este espaço.  

Contaram sobre a luta de uma mulher que foi a idealizadora e realizadora da 

faculdade quilombola, problematizaram a ausência de ações do município de apoio à 

manutenção dos/das discentes na faculdade e interligavam estes assuntos de ordem 

mais locais relacionando aos globais, como a situação étnica do país, a polarização 

política e a falta de diálogo entre os poderes políticos – municipal, estadual e federal, 

além de chamarem atenção para a importância do voto em ano eleitoral, sabendo de 

todos os problemas atuais e do poder que cada cidadã/ cidadão tem pela escolha 

consciente dos seus representantes políticos. 

Este recurso formativo-investigativo-reflexivo-crítico-coletivo provou ser uma 

metodologia poderosa e dinâmica, o poder está caracterizado pelo registro polifônico 

das vozes das/dos entrevistadas/os para a pesquisa como experiência e não como 

meros dados, ao incentivar a percepção crítica da comunidade, as reflexões sobre 

suas ações, seu território e seu grupo. E também dotada de dinamismo por provocar 

reações espontâneas, sem intercorrências de cortes ou supressões de falas, por ter 

um fim programado ou um roteiro pré-estabelecido, o formato aberto de investigação 

provoca a ação, sem tempo e espaço pré-definidos.  

Por ser uma construção reflexiva do coletivo, este processo tem como 

característica primordial a continuação, pois ao sair do espaço após os depoimentos, 

a pesquisa permanece repercutindo no grupo e na reflexão individual.  O caráter 

autoral também serve para expressar a experiência daquelas/es que participam, pois, 

a pesquisa se delineia a partir do grupo envolvido, da disposição em envolver-se e do 

interesse em participar do processo. Por outro lado, verifica-se que a tradicional 

seleção que impõe um número exato de participantes na pesquisa, calculados 

previamente por complexas fórmulas matemáticas, não traz efetiva contribuição para 

uma pesquisa desta natureza.  

Vale destaque para a dimensão de dados obtidos, caracterizados pela 

diversidade temática, riqueza de pormenores e a validação automática pelo coletivo. 

Ao estarem juntos como grupo, percebe-se a interligação entre assuntos nos 

depoimentos socializados, um ponto abordado atrai outro que se conecta a um 

terceiro, ao mesmo tempo em que o grupo busca a correlação entre eles, vê-se a 

concordância de uns e discordância de outros. A autonomia do grupo em proferir sua 
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história como ela emerge da memória coletiva é um recurso espontâneo, muito 

interessante para quem pesquisa na busca por conhecer a realidade e não para 

compilar dados que comprovem essa ou aquela teoria. 

Apesar de toda essa constatação, percebi o nome de algumas pessoas sendo 

citadas tanto pelos grupos participantes, quando no momento da realização da 

travessia, sendo assim, programou-se a entrevista narrativa individualizada com Peu 

e Hilta. 

Diferentemente das entrevistas coletivas descritas anteriormente, os encontros 

aconteceram separadamente, Peu na casa onde armazena os figurinos e alegorias 

do Reisado e Hilta na sua própria residência. 

Peu encarregou-se detalhadamente de apresentar toda a história do reisado, 

os conflitos, o tempo parado sem atividades e o seu retorno, a hereditariedade, os 

personagens e as músicas. Trouxe também os conhecimentos sobre o Amassa Barro, 

atividade cultural da região. 

Já Hilta, filha da Lage, atualmente está contratada pela FEME – ATER 

Quilombola, é graduada em Pedagogia pela UNEB em Juazeiro e é uma pessoa 

respeitada na região pelas lutas encampadas em prol da melhoria da educação no 

povoado. O depoimento de Hilta foi marcado pelas suas opiniões críticas à realidade 

pretérita e atual da Lage, principalmente no que tange o sentido de ser uma 

comunidade quilombola, a questão identitária pouco enfatizada pela população, 

segundo ela e enriqueceu a pesquisa com detalhes sobre o histórico de formação da 

comunidade, apesar dela trazer o assunto, foi exposto com pouco entusiasmo, 

conforme seu próprio comentário, justificado por estar cansada de contar a mesma 

narrativa sempre e não ver repercussão social disso, para ela, as pessoas não se 

interessam pela sua história. 

Todos os depoimentos entraram na documentação fílmica da pesquisa e serão 

possíveis de serem acessados com a visualização do vídeo. 

 

5.6 Apresentação do documentário para a comunidade 

 

Conforme previsto, ao finalizar a edição do vídeo, sua primeira exibição ocorreu 

para a comunidade numa reunião na sede da Associação, com a presença de todos 

os sócios e sócias. 
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Na abertura, reiterei o compromisso firmado anteriormente de apresentar a 

devolutiva do vídeo cujo objetivo é saber da avaliação do grupo que acompanhou toda 

a pesquisa, nada mais justo serem os primeiros a assistirem ao documentário sobre 

sua própria história. 

A dinâmica seria a exibição do documentário, em seguida abrir para o debate 

e considerações, destaquei o quanto seria importante naquele momento ter a opinião 

da comunidade sobre o resultado e que sentissem à vontade para tecer as 

considerações, pois aquele trabalho era o resultado de uma ação coletiva. 

E ainda propus um desafio que, durante a sessão do documentário, fizessem o 

exercício de pensar num título, um nome que representasse a história da Lage dos 

Negros, assim, caso tivessem muitas sugestões, poderíamos fazer uma votação e 

eleger o melhor. 

Para a realização da atividade, levei todos os equipamentos necessários: 

projetor, computador e caixa de som. Antes de iniciar a reunião, instalei-os com ajuda 

de Celestino. 

O documentário começou e as pessoas estavam bem quietas e pareciam 

atentas, o espaço ficou pequeno para tanta gente. Durante a exibição permaneci 

alerta sobre as reações e os comentários paralelos. Alguns riam, se identificavam, 

apontavam os conhecidos e falavam os nomes de quem surgia na projeção. 

Esta ação foi importante também para verificar se alguns recursos técnicos 

utilizados funcionavam ou não, bem como outros detalhes, como o volume do áudio e 

a qualidade das imagens. Na tentativa de melhorar na próxima edição, portanto, além 

de perceber as reações do grupo, fiquei na perspectiva de captar essas falhas e anotá-

las. 

Utilizei o recurso fade in e fade out lento para os depoimentos, o que gerou uma 

pequena confusão em algumas pessoas, entenderam como se tivesse cortado a fala. 

Figura 19 – foto panorâmica de exibição do documentário. Fonte: acervo pessoal da autora. 
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Imediatamente o recurso foi reconsiderado e retirado da edição para apresentação à 

banca, pois obviamente essa não era a intenção, na verdade foi utilizado para a evitar 

a transição abrupta entre os diferentes assuntos e depoentes. 

No debate, muitos comentaram ter gostado, outros indicavam a ausência de 

uma das músicas cantadas por Maria da Paz e outros ainda refletiam sobre a ausência 

do tema cultural durante as realizações da linha do tempo, do calendário de atividades 

e na travessia pelos integrantes da associação. Perceberam que somente Peu e Hilta 

abordaram o assunto. Então, ponderaram sobre rever isto internamente, já que era 

um aspecto importante para comunidade e a associação não abordou. 

Para finalizar, lembrei-lhes do desafio dado, sobre o nome do documentário, 

após um momento de conversas paralelas, dois nomes foram sugeridos, porém um 

se destacou sobre o outro e antes que houvesse a votação, o próprio autor do outro 

título, desistiu da candidatura e confirmou que aquele tinha sido realmente o melhor. 

Ainda assim, estendi a pergunta à plateia e em uníssono concordou em escolher “A 

cultura de um povo que luta” como título do vídeo. 

Pessoalmente, ao ouvir a sugestão, fiquei animada com a opção, achei 

sintética, forte e em poucas palavras conseguiu exprimir o muito do vivenciado 

naqueles dias de pesquisa. Percebi então, a contribuição que o documentário trouxe 

para esta definição. O nome suscita não a ausência da cultura apontada por alguns, 

mas tudo o que foi exibido era a cultura da Lage, sobretudo pelo fato da necessidade 

de reavivar as manifestações culturais tradicionais. A continuidade daquelas 

existentes é muito produto da luta do grupo brincante responsável por elas, liderado 

por Peu. 

No encerramento, Celestino pediu a palavra e agradeceu a minha presença, 

comentou sobre a alegria de ver a comunidade num filme, isso trazia grande orgulho 

para ele, pois era a primeira vez que teve essa experiência. Comentou sobre a 

devolutiva, pois muitos pesquisadores já visitaram a região, coletaram informações e 

nunca voltavam para compartilhá-las. Emendou fazendo um convite para que 

estivesse presente durante a festa de Santo Antônio, padroeiro de uma das 

comunidades quilombolas da região, queria que fizesse a filmagem desta festa. 

Convite aceito de imediato com muita felicidade tendo a previsão de um breve 

retorno a um lugar verdadeiramente especial e o resultado de uma relação sincera 

estabelecida entre a pesquisadora e a comunidade. 



93 
 

 
 

6 DISCUSSÃO  

 

Durante a primeira visita para levantamento de dados, pode-se logo constatar 

a preocupação central desta pesquisa, com o discurso das pessoas da Lage dos 

Negros marcado pela definição de atividade rural como estritamente agrícola. É óbvio 

que as circunstâncias direcionavam para estas afirmações, uma vez que o período 

visitado foi imediatamente posterior às primeiras chuvas da região, após meses de 

escassez de água da chuva. As pessoas estavam radiantes com a possibilidade de 

colheita futura e a isto pode-se caracterizar tamanha assertiva presente nas falas.  

Sabe-se que o espaço natural tem forte significado na concepção de mundo 

das pessoas rurais, sua relação de proximidade com a natureza, com os recursos 

utilizados e devolvidos a ela em forma de plantações, produzem uma verdadeira 

devoção com o mundo natural vivido. 

Todavia, há que se considerar a influência de projetos de ATER na região 

responsáveis por mediar empréstimos com o Banco do Nordeste, de realizar projetos 

de melhorias agrícolas e da coincidência pela formatação da fala de algumas pessoas 

da Lage com as dos técnicos de ATER, cujos elementos orais reproduzem 

significados generalizantes e uma conotação forasteira, externa e preconceituosa, no 

sentido de antever uma avaliação a partir do que parece mais lógico, ao invés de falar 

com propriedade de causa, dada sua relação cotidiana com o espaço.  

Na tentativa de trazer as referidas falas, de maneira semelhante, tento 

reproduzir alguns elementos contidos nelas: diziam ser um local pobre, carente e que 

precisava melhorar muito, eram alguns elementos de conotação pejorativa relatados 

que faziam 

[...] operar nestes discursos com um arquivo de clichês e estereótipos de 
decodificação fácil e imediata, de preconceitos populares ou aristocráticos, 
além de ‘conhecimentos’ produzidos pelos estudos em torno da região. 
(ALBQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 90) 

Parece incoerente pessoas tão devotas à natureza e a seus elementos naturais 

constituintes, desfazerem-se, ou melhor, diminuírem a importância dela na sua vida. 

É o momento importante para relembrar a verdade imposta pelos dominantes que 

imprimi nos povos rurais esta marca acrítica da realidade, mesmo com toda sabedoria 

construída socialmente e das potencialidades do seu local, algumas pessoas 

reproduzem discursos prontos, não porque são alienadas ou aculturadas, mas porque 

foram/são subjugadas historicamente, internalizaram falsas verdades como pobres, 
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atrasados, desprovidos de recursos e que precisavam crescer, desenvolver. Esta, 

porém, não é a prática de todas as pessoas contatadas, talvez pelo engajamento 

político, percebe-se a conversão do discurso para empreender as características 

próprias.  

Expõem como vantagens ver o sonho da emancipação municipal se concretizar 

como uma forma de reconhecimento seja pela importância do atualmente, povoado, 

ou seja, pelo abastecimento alimentício de toda a região ou pelas belezas naturais 

que atrai turistas ou ainda pela sua grande população. 

Aliado a esta vontade tem-se a preocupação com os riscos imbricados nesta 

mudança, comentam sobre o possível aumento da violência, da disputa política entre 

os comunitários gerar rompimentos e desavenças, são alguns citados. 

Sobre a discussão da ênfase às atividades produtivas agrícolas na extensão 

rural, o fator economicamente ativo não pode ser desconsiderado, pois estamos 

inseridos num mundo de práticas e ideais capitalistas, onde pregam o recurso 

financeiro como o fim de todas as ações humanas. Ora, então, a diversidade de 

atividades não agrícolas apontadas dentro da comunidade, permite a remuneração 

destes atores sociais, ao passo que desafogam o impacto ambiental, ao incrementar 

às outras atividades, mais criativas e mais racionalmente ambiental, ideal defendido 

por Enrique Leff. 

Importante neste ponto destacar também o caráter duplo formativo da 

pesquisa, ao estimular o debate e problematizar questões cotidianas da vida da 

comunidade. Assim como contribuiu nas reflexões teóricas-práticas para a elaboração 

deste trabalho pela pesquisadora, ao mesmo tempo em que também a desafiou no 

exercício de edição do vídeo como devolutiva para a comunidade, habilidade 

adormecida até então que, foi atendida como um chamado ao novo aprendizado por 

entender que, pela relação estabelecida com a comunidade, terceirizar este serviço 

seria promover uma mediação tecnicista, tão criticada pela prática extensionista e 

desafiar-se a produzir este vídeo, é também um conhecimento apreendido no contato 

próximo com as pessoas da Lage, como uma retribuição original, pessoa e afetiva e 

não comercial, fria e distante. 

Finalmente, após a incursão sobre a história da comunidade quilombola 

pesquisada, das reflexões sobre a correlação entre as dimensões sociológicas 

envolvidas e da documentação dos saberes e das lógicas sociais do referido grupo, 
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pode-se afirmar que a experiência relatada neste estudo apresenta uma sociologia de 

grupo própria, cujas relações com o seu mundo rural e toda a dialética envolvida dele 

com o global corroboram com a defesa inicial da importância da documentação deste 

trabalho como a sociologia rural da comunidade quilombola. 

Embora a definição pareça por vezes uma postura academicista desta 

pesquisadora, a discussão sobre considerar a lógica social apresentada como uma 

forma de sociologia rural não pretende enquadrar nos limites de uma lógica positivista 

de ascender ao patamar de verdade científica para ser considerada real e significativa. 

A insistência na defesa desta terminologia é por crer no valor simbólico envolvido, 

quando se discute na extensão rural o silenciamento dos saberes populares em prol 

dos tidos cientificamente aceitáveis, aqueles produzidos desconectados com a 

realidade e que pretende apenas padronizá-la, apontando para tudo como errado. 

Defender que a comunidade quilombola é um exemplo real de uma, dentre tantas 

sociologias rurais, devolve o protagonismo para o contexto e para a comunidade. 

Este é um recurso político-ideológico assumido por esta pesquisa em respeito 

aos saberes locais, à vida das pessoas e da lógica social própria da comunidade 

quilombola de Lage dos Negros. 
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CONCLUSÃO 

 

Vale destacar que todo o procedimento metodológico de investigação científica 

adotado foi criteriosamente examinado, questionado em determinados pontos e 

sobretudo referendado/aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Este reconhecimento se faz necessário, pois é um 

recurso cuidadosamente verificado (afirmação específica sobre este contexto, pois é 

a única experiência conhecida), por profissionais experientes que analisaram a 

proposta de pesquisa preocupados nas garantias éticas aos sujeitos participantes. Por 

vezes podem parecer demasiados exigentes e criticados por importar das áreas 

médicas e traduzir para as ciências humanas e sociais, algo de naturezas distintas, 

com preocupações igualmente distintas. Tal crítica procede, mas há que se considerar 

o valor do suporte ético para a seriedade do trabalho. Como também é importante 

perceber nestes processos que uma pesquisa não se faz solitariamente, ela é um 

produto elaborado artesanalmente por muitas mãos e perpassa pelo crivo de tantas 

leituras e tantos olhares. 

Espera-se ter representado uma contribuição efetiva para o Programa 

PPGExR, ao apresentar uma proposta das subcategorias da sociologia rural e por 

investigá-las detalhadamente, interligando seus resultados. Como também pela 

escolha da abordagem teórica interdisciplinar, embasada numa tríade conceitual 

formada pela sociologia rural, a história social e a educomunicação promovendo uma 

noção holística sobre a realidade social, tão fragmentada pela especialização 

científica.  

Os objetivos inicialmente formatados como uma proposta, foram confirmados 

como adequados norteadores das ações de pesquisa e seguiram orientando todas 

suas etapas investigativas e consequentemente suas documentações, organizando 

ao fim do trabalho, um percurso lógico desde a problematização da realidade 

extensionista brasileira, a sustentação da tese por um arcabouço teórico de suporte 

discursivo, inspirando o trabalho de campo até a documentação final dos resultados. 

Dessa forma, faz-se necessário afirmar, registrar, demarcar e sobretudo 

defender que o diálogo interdisciplinar entre a sociologia rural, a história social e a 

educomunicação produziu um importante suporte teórico para a pesquisa dotando-a 

de uma visão sensível e holística da realidade. Foi por meio da reflexão entre as 
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fronteiras teóricas destes saberes, da sua conversa articulada com a realidade/vida, 

na representação e respeito à sua complexidade e da sensível orientação 

metodológica-descritiva de natureza etnográfica dos seus passos que esta pesquisa 

chega à sua última etapa com a esperança/fé na dialogicidade entre as áreas 

científicas para fazer ruir os muros positivistas, no encontro das ciências novamente 

com a vida, para entendê-la não como algo especializado (hiperespecializado, até), 

mas como fonte inesgotável de aprendizados, deixar de buscar o recorte e as 

respostas e ir em busca das relações e das perguntas. 

Por outro lado, deve-se comentar sobre a porção educomunicativa das práticas 

cotidianas de uma comunidade quilombola rural, fundamental recurso de 

sensibilização e reconhecimento dos saberes locais com sua vertente formadora e 

educativa, bem como as interações, os encontros entre pessoas, as trocas e as 

mediações envolvidas nos processos sociais revelando sua natureza comunicativa, 

rompendo com crenças limitantes de enxergar a educação apenas de forma 

escolarizada e com métodos didáticos e da comunicação tecnicista como meio, a 

discussão encampada por este trabalho pode ter desdobramentos na teorização e 

prática extensionista, tornando-se efetivamente um aprendizado para a área. 

Entendendo assim que é preciso, primeiro desmistificar, para então aplicar a 

educomunicação na extensão rural, encontrar as verdades por detrás dos mitos, tanto 

da educação quanto da comunicação, percebendo-as como princípios vitais humanos 

amplos, complexos, cotidianos e não como recurso, especialização, recorte ou 

intervenção, sob o risco de incorrer em manipulações da realidade e não na sua 

compreensão. 

Este trabalho que iniciou com uma crítica sobre as ações extensionistas 

históricas e que documentou em texto e vídeo, os aprendizados obtidos pelo estudo 

da história social da e com a comunidade quilombola de Lage dos Negros, pretende 

contribuir na reescrita de um novo capítulo nesta narrativa extensionista e quem sabe, 

num futuro próximo, passar a crer na extensão rural não apenas como um “projeto 

educativo para o capital” como intitulou seu trabalho, a pesquisadora Maria Teresa 

Lousa de Fonseca, uma das referências centrais desta pesquisa, mas como um 

projeto educomunicativo para a vida. 

E assim sendo, segundo Caporal e Costabeber (2004, p. 94), a extensão rural, 

uma área para a “construção e sistematização do conhecimento” e o presente 
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exercício dissertativo de natureza etnográfica na representação textual e audiovisual 

da experiência histórica-social-educomunicativa-cultural da Lage dos Negros, um 

exemplo da prática extensionista diferenciada, registra-se e sobretudo fundamenta 

com a realidade, o rompimento com o conservadorismo já tão problematizado da área 

e crê no protagonismo da comunidade como o real sentido do rural e das ruralidades 

envolvidas. 

Muito embora esta sessão se enquadre numa conclusão, não significa 

fechamento às novas contribuições, finaliza-se este texto de caráter inacabado como 

todo conhecimento, com o desejo de ver representada uma sociologia rural mais 

histórica, contextual e correlacionada ao espaço, à produção e reproduções humanas, 

a partir da interação local e particular das variáveis espaço e tempo. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro 

 

Cena 1: apresentação 

 

O vídeo começa situando o espectador em que contexto se desenvolveu a 

produção, no mestrado profissional de Extensão Rural da UNIVASF e os objetivos do 

trabalho. 

Em seguida, surgem as primeiras e mais gerais informações sobre a 

comunidade pesquisada, qual o território pertence, sua localização geográfica e qual 

o município está vinculada administrativamente. 

Passa-se para a apresentação do histórico do nome, algumas informações 

passadas sobre o povoado e atualidades. 

Para conectar com a próxima cena, utiliza-se a frase de Josiel durante a 

realização da linha do tempo sobre o crescimento da Lage. 

 

Cena 2: demografia 

 

Inicia com a música de Nelito cantada durante a linha do tempo que fala sobre 

a vida sertaneja ilustrada com imagens das pessoas da comunidade. 

Locução com informações populacionais da comunidade contendo quantidade 

de habitantes, perfil dos moradores nativos e os de fora. 

Confirmar com a fala de Celé durante entrevista cedida sobre a necessidade 

de mais união entre as comunidades quilombola de Lage. 

Complementa com a fala de Peu sobre a arrecadação de alimentos que fazem 

e a distribuição entre as pessoas sem condições financeiras. 

Inclui a fala sobre os primeiros habitantes e o crescimento da Lage.  

Fazendo conexão com a próxima cena, uma citação durante a linha do tempo 

em que comenta que a comunidade não sabia como preservar e que através das 

reuniões vão aprendendo mais um pouco. 
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Cena 3: natural-ambiental 

 

Trazer os muitos depoimentos sobre o espaço natural, comentado interligando 

o antes e o depois. Ênfase nos rios que passavam pela comunidade e que secaram, 

informação presente na maioria das falas durante a linha do tempo. 

Neste momento, ilustra-se com o vídeo e fotos do caminho seco do rio, uma 

comprovação das falas expostas. 

Entra o texto com locução em off sobre a característica ambiental da região, 

sobre o bioma caatinga e variedade vegetal e animal. 

“Essa terra é maravilhosa, tudo que se planta, dá!” 

Finalzinho da música cantada por Maria da Paz durante a linha do tempo em 

que fala sobre as plantações de milho, feijão... Ilustrada com imagens das roças de 

cebola e tomate. 

Fazendo gancho para a próxima cena, trazer a fala sobre a união entre as 

pessoas da associação para limpar os matos que tomavam conta das ruas e sobre 

não existir financiamento externo para o trabalho da associação: “a associação era 

unida na localidade, hoje a gente está buscando recurso não só na comunidade, 

benefícios que vem para o nosso povo”. 

 

Cena 4 – economia 

 

Trazer a declaração de uma aluna que fala sobre a agricultura familiar, ilustrar 

com imagens da feira e do comércio local. 

Locução em off das atividades das mulheres e homens, gravada durante o 

calendário de atividades. 

Locução sobre as atividades não agrícolas presentes na comunidade, 

comentando sobre a existência de muitas outras atividades, focando na abertura para 

a educação, como campo de trabalho para a comunidade. 

Comprovar tais informações com os depoimentos dos alunos e do professor 

sobre a educação, no passado ter precisado sair da comunidade para continuar os 

estudos e na atualidade poder estudar e aplicar profissionalmente os conhecimentos 

ilustrar com imagens das escolas da região e da faculdade. 

Citação de FREIRE narrada pela professora que fala de sonho tornar possível. 
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Em seguida, a fala sobre como “é gratificante estudar e permanecer na 

comunidade...” 

“Meu sonho é ver a Lage virar cidade” 

 

Cena 5 – política  

 

“Tá aí a luta pra Lage se emancipar, vai ter ganho, vai ter benefício...”  

“Nós que pagamos, nós que alimentamos, nós que mantemos a corrupção... a 

arma para construir e destruir”. Depois da fala, aparece o texto final (a arma para 

construir e destruir), com fundo musical. 

Texto sobre a situação política da Lage, vinculada administrativamente a 

Campo Formoso, em processo de emancipação, surgimento das associações, lutas 

das pessoas. 

Depoimentos sobre as associações e as conquistas que tiveram no povoado:  

Associação Lage 1 e 2 “sobre a associação e os sócios mais antigos, antes 

Nelito era o presidente...”. Em seguida, atualidade “unidos lage 1 e 2, fazer progredir.” 

Entra a fala de Celé sobre a Fundação Palmares e sua representatividade como 

líder comunitário. E sobre o projeto que a associação está recorrendo de 300 mil. 

A Faculdade CEIMAQB “foi a luta de uma mulher que enxergou que as pessoas 

daqui poderiam ir longe” (depoimento de um aluno). 

“A primeira comunidade quilombola a fazer um convênio com o Estado...” 

Finaliza com o alerta expresso na fala de uma aluna sobre esse ano ser ano de 

eleição... 

(trecho da música cantada por Maria da Paz como elo para a quinta parte “o 

que antes foi sonho, hoje é realidade, vai ficando um povoado de todo meu Brasil 

Central, riqueza, progresso e glória, hoje a Lage é uma cidade...”) 

 

Cena 6 – cultural 

 

“lugar onde se vê e se vive o mundo” (WANDERLEY, 2009, p. 204) 

Trechos dos depoimentos: 

 “os alunos de hoje não têm conhecimento da sua origem” 
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“porque tenho orgulho da minha cor, da minha gente, falta essa conscientização 

das pessoas” 

“só é trabalhado o dia do negro, no dia 20 de novembro e somos negros todos 

os dias” 

Entra o texto sobre o resgate cultural proporcionado pelos grupos culturais do 

povoado, Reisado e o Amassa o barro. 

Fala de Peu sobre o início do Reisado pelo seu pai e a herança recebida, 

quantidade atual de membros do grupo, continuação pelos mais novos... 

Entra o vídeo de Peu mostrando algumas figuras do reisado na casa onde estão 

guardados os figurinos e alegorias. 

A última frase colocada em texto “se um dia viermos faltar, já tem quem nos 

substitua, pra não acabar” 

Em seguida, uma fala de Peu sobre o resgate do Amassa o barro, ilustrado com 

imagens extraídas do youtube, gravadas para compor um documentário. 

Finaliza com a fala de Peu sobre a experiência da sua filha num colégio em 

Salvador ao ouvir um samba colocado por sua professora em que aparece seu pai, 

seu tio e o pessoal da comunidade. 

 

Cena 7 – encerramento 

 

“Eu gosto muito de ouvir, eu vivo aprendendo, sou como criança” 

“Esse vídeo é muito importante pra ver a cara de cada um e refletir sobre o que 

já passamos e ainda vamos passar” 

“Meu sonho é ver a Lage virar um alagadiço... de coisas boas” 

Música de Maria da Paz de fundo com imagens das pessoas da comunidade e 

os nomes de cada uma delas. 

Imagem das pessoas aplaudindo em câmera lenta e sem áudio com a locução 

em off dos agradecimentos da pesquisadora. 
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APÊNDICE B 
 

Locuções 

 

1 Apresentação 

 

1.1 

 

Este filme é o resultado de uma pesquisa acadêmica realizada no mestrado em 

Extensão Rural da UNIVASF.  

Tem como objetivo documentar a história social da comunidade quilombola de 

Lage dos Negros. 

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 27 de abril a 13 de maio de 

2018. Todo o material aqui apresentado foi reunido por meio de metodologias 

participativas, oferecendo aos participantes autonomia e protagonismo nesta 

pesquisa. 

Portanto, considera-se este filme como o produto de um trabalho coletivo entre 

a pesquisadora e a comunidade de Lage dos Negros. 

 

1.2 

 

O povoado rural de Lage dos Negros localiza-se a cerca de 100 km do 

município de Campo Formoso, no norte do Estado da Bahia. 

Campo Formoso é uma das nove cidades que integra o Território de Identidade 

Piemonte Norte do Itapicuru, categoria proposta pela nova ordenação territorial do 

Estado da Bahia, cujo objetivo é reunir no mesmo território localidades com 

características culturais semelhantes. 

Lage dos Negros é uma comunidade quilombola, a mais antiga a receber a 

certificação da região. 
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2 Demografia 

 

2.1 

 

O levantamento populacional mais recente aponta aproximadamente 18.000 

habitantes na Lage dos Negros, destes, a uma predominância dos residentes 

nascidos na comunidade e dos seus descendentes. Enquanto, a presença de 

moradores de fora da Lage é devido principalmente pela atuação das duas instituições 

de Assistência Técnica e Extensão Rural: CACTUS e FEME. 

Muitos, filhos da Lage moram fora da região, em outras cidades do país: 

Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, são algumas delas. 

 

2.2 

 

Pela relação de familiaridade entre seus moradores, a noção de comunidade é 

forte dentro da Lage, seja pela formação de associações ou pelo compartilhar dos 

recursos.  

 

2.3 

 

“O território é o chão e mais a população, isto é uma identidade” (Milton Santos, 

2001, p. 96) 

 

3 Natural-ambiental 

 

A região da Lage dos Negros é rodeada por serras, as plantações e as 

construções do povoado tomam conta da porção inferior das encostas destas serras, 

compondo uma harmoniosa paisagem entre suas diferentes alturas. 

Lage dos Negros localiza-se na região semiárida, cujo bioma natural é a 

caatinga que tem características próprias. Sua vegetação convive com o ciclo seco e 

chuvoso, onde num processo adaptativo modifica sua aparência, muitas vezes mal 

interpretada como um cenário escasso de recursos, contudo é apenas uma defesa 
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natural, onde reduz sua atividade produtiva nos períodos secos e retorna logo nos 

primeiros indícios de chuva.  

 

4 Economia 

 

4.1 

 

A atividade agrícola é muito forte na Lage, tanto as plantações para 

subsistência quanto para comercialização dos produtos cultivados, muitos seguem pra 

Juazeiro e muitos outros são vendidos na feira livre do povoado durante os domingos, 

assim, faz parte da tradição local, os moradores das regiões vizinhas irem até a Lage 

dos Negros toda semana para comprar alimentos. Mas, não se resume a isso, na feira 

também se encontram outros produtos como o artesanato, atividade muito comum da 

região. 

 

4.2 

 

Atualmente, funcionam muitas escolas na comunidade e uma faculdade 

quilombola, ampliando o acesso às outras atividades remuneradas e diversificando as 

relações econômicas da Lage. Porém, ao lado das conquistas surgem muitos 

desafios. 

 

5 Política 

 

A comunidade de Lage dos Negros está vinculada política e 

administrativamente ao município de Campo Formoso, o que significa dizer que 

apesar de toda importância da Lage para a região e a numerosa população, sua 

representação política depende dos governantes eleitos em Campo Formoso, poucos 

são aqueles que, vindos da Lage conseguem se eleger. Mas, isso não quer dizer que 

no povoado não se faz política, as diversas associações existentes demonstram a 

articulação dos seus moradores por lutas e conquistas comuns a todos. 

6 Cultural 
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6.1 

 

Cultura: “lugar onde se vê e se vive o mundo”. 

 

6.2 

 

A cultura local tem forte influência e mantém estreito vínculo com a memória 

dos seus antepassados, a comunidade Lage dos Negros é atuante na preservação de 

suas principais danças e festas que guardam a história do seu povo. 

 

7 Encerramento 

 

Minha total gratidão às pessoas que fizeram esse filme. 

Essa obra foi produzida a muitas mãos e envolvida numa teia de emoções, 

todas as pessoas que participaram da realização dessa obra são coautoras dela. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


