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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente texto visa apresentar a pesquisa em andamento, cuja questão que se 

coloca é analisar a influência da variedade lingüística utilizada pelo estudante no seu 

desempenho na área de Língua Portuguesa. O lócus escolhido é o município de Rio de 

Contas, na Bahia, onde existem três comunidades remanescentes de quilombos, Barra, 

Bananal e Riacho das Pedras,sendo que o foco desse estudo são estudantes da educação 

básica de uma dessas comunidades,a saber, Barra do Brumado.  

O propósito da pesquisa é investigar a relação entre diversidade lingüística e 

desempenho escolar de estudantes de comunidades remanescentes de Quilombos. Além 

disso, pretende-se discutir as relações lingüísticas e raciais entre as professoras e 

estudantes negras (os), bem como entre estudantes negras (os) e brancas (os). 

 
 

REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

 A contemporaneidade instiga-nos a refletir mais profundamente acerca dos 

principais temas problemáticos e preocupantes que ainda vigoram nesse início de 

século. Um destes temas é o preconceito, entendido aqui como “suspeita, intolerância, 

ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc.”  de acordo com o 

Dicionário Aurélio. Dois tipos de preconceito serão abordados nesta pesquisa, o racial e 

o lingüístico, por entender o quão perniciosos ambos são, principalmente no âmbito da 

escola. Para tanto, considero que discutir língua e, particularmente, Língua Portuguesa 

na atualidade vai muito além da questão acerca de nossa suposta identidade lingüística 

enquanto “nação”. Significa, sobretudo, deter-se na caracterização dessa língua, 

definindo o que é saber/falar língua materna, num contexto extremamente diversificado 

como o brasileiro. Para tanto, é necessária uma discussão teórica a respeito do conceito 

de língua e de diversidade lingüística, bem como sobre a questão racial, principalmente 

no contexto da escola, eixos fundamentais desse trabalho. 
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Por ser um fato social, a linguagem pode constituir-se em um espaço de 

discriminação e de exclusão, considerando que a variedade lingüística utilizada pelo 

indivíduo não é, na maioria das vezes, aceita pela escola, e muito menos pela sociedade. 

A minha opção particular de tratar esse tema perpassa pela questão racial. Não se pode 

fechar os olhos para a realidade que demonstra que do total da população brasileira os 

negros e pardos representam 44% da população brasileira e, no nosso caso, mais 

especificamente, 77% da população nordestina. É indiscutível o lugar social ocupado 

por essa parcela da população visto que “ há uma confluência entre a ascendência 

africana e a pobreza.” (Oliveira 1999:19) 

Essa expressiva parcela da população é vitima de um racismo velado e ao 

mesmo tempo legitimado, derivado de uma suposta superioridade da “raça”  branca 

sobre a negra, conforme atesta Munanga (2004, p. 21) ao discutir a noção de raça e tecer 

uma critica aos naturalistas que “se deram o direito de hierarquizar, isto é, de 

estabelecer uma escala de valores entre as chamadas raças” . 

. A repercussão dessas teorias até os nossos dias é o exemplo mais cabal desse 

processo. 

Cavalleiro (2001, p.147) ao discutir as relações raciais na escola afirma que “ao 

se achar igualitária, livre do preconceito e da discriminação, muitas escolas têm 

perpetuado desigualdades de tratamento e minado efetivas oportunidades igualitárias a 

todas as crianças.”  

Segundo dados do SAEB, de acordo com Castro e Castro de Araújo (2003), a 

escola não é eficaz para os negros como é para os brancos. Dados do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) demonstram que os alunos negros são excluídos 

muito cedo das escolas e os que nela permanecem passam por uma sistemática queda do 

desempenho escolar.  

As palavras de Almeida (1985, p.13) explicam essa conjuntura quando ele 

salienta que a sociedade brasileira “divide e individualiza as pessoas, isola-as em 

grupos, distribui a miséria entre a maioria e concentra os privilégios nas mãos de 

poucos(...)” . Consequentemente, “a língua não poderia deixar de ser, entre outras coisas, 

também a expressão dessa mesma situação.” .  

Nesse contexto é importante evidenciar que na Bahia há aproximadamente 280 

comunidades negras, A língua falada nessas comunidades, e por esses indivíduos 

certamente, apresenta características próprias em decorrência das particularidades em 

função do ambiente onde se deu o seu processo de aquisição da linguagem.  
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Acerca desse tema, a etnolinguísta baiana Yeda Pessoa de Castro afirma que a 

aceitação da influência das línguas africanas na Língua Portuguesa significaria uma 

“reescrita”  da história da formação do português brasileiro. Isso se daria porque é 

reduzidíssimo o espaço reservado às influências dos falares africanos em nossa língua, o 

que não ocorre por acaso, vale ressaltar, pois para uma elite europeizada como a nossa é 

inadmissível admitir que uma língua de prestígio literário como a portuguesa, tenha sido 

influenciada por uma língua de negros escravos, de tradição oral. 

 
DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa está sendo através de um estudo etnográfico, considerando, assim como 

Barcellos1, no texto Etnografia, educação e relações raciais, que  

 
a etnografia com sua forma de descrever densamente sociedades a partir de 
uma experiência empírica direta – o trabalho de campo – é um meio que pode 
ser eficaz como instrumento de sensibilização dos atores inscritos no 
processo educativo e que possibilita algo que se pode chamar de 
“reconhecimento”   do outro como portador de uma cultura tão respeitável 
como qualquer outra e nesse sentido, produzir um diálogo respeitoso entre os 
atores participantes do processo.  

 

Estão sendo utilizadas entrevistas semi-estruturadas questionários, bem como análise de 

documentos escolares.  

 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O município de Rio de Contas dista 673 km de Salvador, sendo ligado à capital 

pela BA-148, BR-242, BR-116 e BR-324, e dista 107 km de Brumado, pela BA-148. O 

município faz limites com as cidades de Abaíra, Brumado, Ituaçu, Livramento de Nossa 

Senhora, Érico Cardoso, Dom Basílio e Jussiape.Há na região três comunidades 

remanescentes de quilombos: Barra, Bananal e Riacho das Pedras, essa última 

sucumbida pela construção de uma barragem na década de 80. 

As comunidades receberam o título definitivo dos 1.339 hectares de terras 

devolutas do Estado da Bahia em 22 dezembro de 99, considerando o disposto na 

Constituição Federal do Brasil de 1988 que promulgou o Art. 68 das Disposições 

                                                
1 BARCELLOS, Daisy Macedo de. Etnografia, educação e relações raciais Texto disponível no site 
http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/07etnografia.pdf.  
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Constitucionais Transitórias onde se lê: “ Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” . 

Barra do Brumado, a maior das três comunidades quilombolas do local, fica a 

aproximadamente 15 km a leste de Rio de Contas. Possui aproximadamente 60 famílias, 

com uma população de aproximadamente 260 pessoas, desse total, mais de 50% são 

analfabetas. 

A inexistência de fontes históricas contribui para a ocultação da história das 

comunidades negras de Rio de Contas, o que se sabe hoje se baseia nos relatos orais dos 

moradores mais antigos.  

Carmo Joaquim da Silva, líder das comunidades, morador de Barra do Brumado, 

para explicar a vinda dos seus antepassados para a região, relata o seguinte: “os negros 

que fundaram estas comunidades chegaram aqui antes dos bandeirantes e dos 

garimpeiros. Havia um navio trazendo escravos da África, que encalhou no sul da 

Bahia, perto de onde hoje existe a cidade de Itacaré. Neste lugar, desemboca o Rio das 

Contas. O pessoal aproveitou do encalhe e fugiu do navio em busca da liberdade. Isto 

aconteceu no século XVI ou XVII. O pessoal seguiu o trajeto do Rio das Contas até 

chegar nesta região. Então, os escravos fugidos formaram estas comunidades, 

mantendo-se escondidos nas montanhas da Chapada.”  

Quando os garimpeiros chegaram à região, no final do século XVII, eles 

encontraram os negros mucambados. Os portugueses obrigaram os negros a trabalhar 

no povoamento de Mato Grosso, comunidade fundada pelos bandeirantes e 

garimpeiros, e nos garimpos. Apesar dos negros passarem o dia todo em Mato Grosso, 

não lhes era permitido passar as noites lá. Eles iam e voltavam todo dia para que a 

miscigenação das raças não acontecesse. Até hoje, as comunidades permanecem 

segregadas racialmente. Como Carmo disse, "Se dão bem, mas não se misturaram”. 

Assim como não se misturam na atualidade, Mato Grosso permanece sendo uma 

comunidade branca e as demais, negras. Carmo me disse que de uns 15 anos para cá 

não há mais notícia de racismo na região, ele considera que a Lei contra o racismo 

contribuiu para que os casos desaparecessem, pois as pessoas temem serem punidas. 

Entretanto, ao fazer o levantamento do total de alunas e alunas provenientes dos 

quilombos que estudam no Colégio CIRCEA (Centro Integrado Riocontense de 

Educação e Assistência), percebi que no ônibus escolar, os negros ficam no fundo 
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enquanto os brancos, em sua grande maioria, ocupam os bancos da frente.  

A pesquisa realizada até o momento serviu de base para inúmeras reflexões 

acerca da condição na qual vivem os quilombolas. Percebe-se a inexistência de políticas 

públicas eficientes que contribuam para o bem-estar das comunidades de uma maneira 

geral. Há, ainda, um racismo velado na sociedade riocontense, fruto de todo um 

processo histórico que teima em ainda deixar suas marcas. Isso é perceptível, também, 

no modo como a escola lida com os estudantes quilombolas, apesar de afirmarem 

veementemente a inexistência de racismo naquele ambiente, em um dos depoimentos 

coletados, uma das informantes, a coordenadora estadual de educação, deixa escapar 

que na sala de aula no início do ano, como ela bem salienta, apoiada por uma das 

professoras de Língua Portuguesa, há uma divisão espacial visível entre estudantes 

negros e brancos, que só é desfeita com trabalhos em grupo, e através de atividades 

esportivas, a partir de iniciativas dos professores/as do colégio. A professora da escola 

da comunidade informou que além desse tipo de preconceito, os estudantes oriundos 

das comunidades quilombolas também são vítimas de um preconceito lingüístico, pois 

quando vão estudar na cidade são discriminados por seu modo de falar.  
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