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RESUMO
Este trabalho trata-se da aplicação da metodologia de Avaliação Pós-Ocupação em
uma situação singular de habitação do Estado de São Paulo. Trata-se de uma
comunidade remanescente quilombola onde vivem cerca de 262 pessoas, localizada
no município de Eldorado, a aproximadamente 40 km do centro da cidade. A
pesquisa adotou como metodologia a Avaliação de Pós-Ocupação, no qual foi
avaliado o equipamento escolar, destinado ao 1° e 2° graus, com uma população
estimada de 227 pessoas. Está pesquisa abordou também a questão da qualidade
do Bem-Estar Urbano deste território. A partir dos diagnósticos desta avaliação, são
feitas recomendações, ao equipamento e ao território, visando o bem-estar dos
membros dessa comunidade. Trata-se de uma pesquisa pioneira neste tipo de
comunidade.

Palavras-chaves: Arquitetura Escolar; Comunidade Remanescente Quilombola;
Território Educador

ABSTRACT
Territory Educator - Post-occupation evaluation of school equipment: The case of the
Quilombola Remaining Community André Lopes.

This work deals with the application of the Post-Occupancy Evaluation methodology
in a unique housing situation in the State of São Paulo. It is a Quilombola Remaining
Community, where about 262 people live, located in the municipality of Eldorado,
approximately 40 km from the center of the city. The research adopted as a
methodology the Post-Occupancy Evaluation, in which the school equipment, for the
1st and 2nd grades, was evaluated, with an estimated population of 227 people. This
research also addressed the issue of the quality of Urban-Welfare of this territory.
From the diagnoses of this evaluation, recommendations are made, to the equipment
and the territory, aiming the wellbeing of the members of this community. It is a
pioneering research in this type of community.

Keywords: School Architecture; Quilombola Remaining Community; Educator
Territory;
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um país de maioria negra. Cerca de 54% da sua população,
aproximadamente 111.283.974 habitantes, é autodeclarada negra ou parda.
Entretanto, ser maioria não garante a esta parcela o pleno exercício de sua
cidadania para enfrentar o “legado de escravidão, racismo e injustiça de 500 anos
contra grupos minoritários” (IZSÁK, 2016, p.18-19). No relatório “Report of the
Special Rapporteur on minority issues on her mission to Brazil”, de 2016, divulgado
pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (UN), Izsák denuncia que
no Brasil a “violência, criminalização e pobreza continuam a ter cor, afetando de
forma desproporcional à população negra do país” (IZSÁK, 2016, p.18-19).
Lamentavelmente, a pobreza no Brasil continua a ter uma cor. Dos 16,2
milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, 70,8% são afrobrasileiras. Os salários médios para os brasileiros afro-brasileiros são 2,4
vezes menores que os obtidos por cidadãos de origem branca e asiática.
Dos analfabetos, 80% são afro-brasileiros e 64% dos afro-brasileiros não
completaram a educação básica. O Relator Especial também observa a
situação de extrema desvantagem experimentada nas comunidades da
favela e da periferia, muitas vezes dominadas por afro-brasileiros. Para os
jovens em tais bairros, o acesso limitado a uma educação de qualidade, a
falta de espaços comunitários e de lazer, altas taxas de abandono escolar e
de crime significam que os jovens têm poucas ambições ou perspectivas de
vida. Vivendo nas margens da sociedade, os moradores relataram que
sentiram que suas comunidades eram esquecidas e completamente
deixadas para trás. (IZSÁK, 2016. p.12, tradução nossa.)

Para Ribeiro (2015), “a luta mais árdua do negro africano e de seus
descendentes brasileiros foi – e ainda é – a conquista de um lugar e de um papel de
participante legítimo na sociedade nacional. ” (RIBEIRO, 2015, p.166).
A legislação brasileira, com o desafio de mitigar as desigualdades de uma
dívida histórica e promover equidade às minorias sociais afrodescendentes, se faz
recente, dentre suas leis cabe ressaltar a primeira abordagem, que possibilitou a
partir dela outras ações essenciais à proposição de políticas públicas e programas
voltados à ações afirmativa, a “Constituição da República Federativa do Brasil”, de
1988, conhecida como “Constituição Cidadã”. Porém, quando analisada a conjuntura
do país, percebe-se que há clara ambiguidade entre o que se propõem no legislativo
e o que se efetiva:
Foram feitos progressos significativos no plano político e legislativo para
combater o racismo estrutural que continua a dominar a sociedade
brasileira. Na verdade, uma vez que muitas dessas iniciativas foram
adotadas apenas na última década, o Relator Especial elogia o Brasil sobre
os passos que levou para enfrentar seu legado de escravidão, racismo e
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injustiça de 500 anos contra grupos minoritários, incluindo os afrobrasileiros. No entanto, no que diz respeito aos afro-brasileiros, apesar de
mais de duas décadas de políticas e ações direcionadas destinadas a
promover seus direitos, houve uma incapacidade de abordar a
discriminação, exclusão e pobreza enraizadas que enfrentam essas
comunidades, particularmente aquelas que vivem em Favelas, periferias e
Quilombos, bem como outras comunidades tradicionais. Os dados
estatísticos revelam a pobreza desproporcional e as poucas condições
sociais e econômicas experimentadas por muitos afro-brasileiros. Em áreaschave como educação, emprego, cuidados de saúde e habitação, os afrobrasileiros permanecem no fundo da escala socioeconômica. ” (IZSÁK,
2016. p.18-19, tradução nossa.)

Segundo relatório “Situação Racial da população negra por Estado” da
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) em conjunto com
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), de 2014, quando comparados os
indicadores sociais relativos as características fundamentais das famílias, a
escolaridade, ao trabalho e a renda e seguridade social, comparando os anos 2001
de 2012, nota-se que:
(...) quando observados os indicadores que a melhoria das condições de
vida da população em geral não se apresenta necessariamente
acompanhada de significativa redução das desigualdades entre negros e
brancos. (...) A permanência das desigualdades raciais se deve às enormes
desvantagens acumuladas pelo segmento negro até o momento em que o
país passa a ampliar as oportunidades em vários campos da vida social,
inclusive com a adoção de ações afirmativas na educação. Às diferenças do
ponto de partida de cada grupo racial, soma-se a resiliência do racismo que,
como elemento estruturante das relações sociais no Brasil, opera no sentido
de amortecer o dinamismo do processo de inclusão social. (BRASIL, 2014
p.30)

Em 2018, momento em que o Brasil completa 130 de abolição da escravatura,
os índices e projeções que retratam a situação dos afro-brasileiros são alarmantes e
em nada promissores:

Apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros terão uma
renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa "A distância que nos
une - Um retrato das Desigualdades Brasileiras" da ONG britânica Oxfam,
dedicada a combater a pobreza e promover a justiça social. Em média, os
brasileiros brancos ganhavam, em 2015, o dobro do que os negros:
R$1589, ante R$898 mensais. (OLIVEIRA, 2017)

(...) De acordo com o Atlas da Violência 2017, a população negra também
corresponde a maioria (78,9%) dos 10% dos indivíduos com mais chances
de serem vítimas de homicídios. (...) de cada 100 pessoas assassinadas no
Brasil, 71 são negras. (OLIVEIRA, 2017)
(...)O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo, atrás
apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Tratam-se de 622 mil
brasileiros privados de liberdade, mais de 300 presos para cada 100 mil
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habitantes. Mais da metade (61,6%) são pretos e pardos, revela o
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen).
(OLIVEIRA, 2017)
(...) A crise e a onda de desemprego também atingiu com mais força a
população negra brasileira: eles são 63,7% dos desocupados, o que
corresponde a 8,3 milhões de pessoas. Com isso, a taxa de desocupação
de pretos e pardos ficou em 14,6% - entre os trabalhadores brancos, o
índice é menor: 9,9%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira 17 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, no terceiro
trimestre de 2017 o rendimento médio de trabalhadores negros foi inferior
ao dos brancos: 1,5 mil ante 2,7 mil reais. (OLIVEIRA, 2017)

A

situação

apresenta-se

mais

preocupante

quando

observada

pela

seguridade dos direitos das comunidades tradicionais afrodescendentes, os
remanescentes quilombolas. Segundo dados da Fundação dos Palmares, do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Organização das
Nações Unidas (ONU), dos mais de 3.524 remanescentes quilombolas no Brasil,
somente 294 possuem escrituras oficializando a posse da terra (INCRA, 2016, p.6),
permanecendo vulneráveis as pressões do setor privado e do Estado quando
ameaçados os limites territoriais das comunidades. Verifica-se essa situação de
insegurança, por exemplo, no caso do Quilombo Ilha da Maré na Bahia, quando
obras de desenvolvimento urbano provocam contaminação da água e do solo,
adoecendo a comunidade que depende desses recursos, e no caso do Quilombo
Totoró, também na Bahia, que se tornou ponto de adensamento urbano não
planejado, incorporado a áreas peri-urbanas sem infraestrutura, sofrendo processos
de especulação imobiliária, gentrificação e descaracterização cultural. Ressalta-se
ainda a preocupação sobre o crescente número de casos de violência racial e
sexual, como citados em pesquisas da Pastoral da Terra e do Instituto
Socioambiental no ano de 2016 (OLIVEIRA, 2017) na “32ª edição de seu Caderno
Conflitos no Campo”.
Em relação à demarcação de terras tradicionais, processos mais
racionalizados e eficientes que envolvam melhor as comunidades e
asseguram procedimentos rápidos de apelação serão necessários para
cumprir a promessa da constituição de 1988. Devem ser tomadas medidas
para melhorar a capacidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária e outras instituições relevantes para lidar com interesses conflitantes
em relação à terra e recursos de Quilombo e trabalhar com governos
estaduais e locais para implementar tais mecanismos e garantir que as
comunidades estão protegidas contra a discriminação quando tentam impor
seus direitos. O direito ao consentimento livre, prévio e informado deve ser
respeitado e aplicado em relação a todas as decisões que afetem Quilombo
e outras comunidades tradicionais. Todas as instituições públicas, tanto a
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nível federal como estadual, devem estar atentas e implementar as
disposições pertinentes da Convenção nº 169 da OIT e outros instrumentos
internacionais aplicáveis. Quilombos também faltam acesso a serviços
básicos, como educação, acesso a serviços de saúde e saneamento. O
governo deve manter e aumentar a atenção para essas áreas, bem como
melhorar infraestrutura, estradas e acesso. (IZSÁK, 2016, p.12, tradução
nossa.)

Se é dada a condição de discriminação, exclusão e pobreza, em um contexto
de racismo e injustiça, como assegurar e promover a emancipação cultural, social,
política e econômica e o pleno exercício da cidadania a população afro-brasileira?
De acordo com o “Relatório de Monitoramento Global da Educação 2016”, realizado
para a (UNESCO), a Educação é “uma ferramenta essencial para o desenvolvimento
sustentável”, e, portanto, é instrumentação imprescindível para a garantia dos
direitos das minorias. Segundo a “Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável” (ODS), apresentada pela ONU em 2015, com o item ODS4 – Educação
de Qualidade, ao se assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas é
“garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidade necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da
educação para o desenvolvimento sustentável e estilo de vidas vulneráveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência,
cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura
para o desenvolvimento sustentável”. Compreende-se então que a Educação é de
fundamental importância afim de promover a inclusão e mobilidade social, proteção,
preservação e promoção da identidade das comunidades tradicionais, apoiar e
articular ações culturais, sociais e econômicas com vista a sustentabilidade desses
grupos, valorização da equidade social e racial, o conhecimento sobre o manejo
sustentável dos territórios ocupados e impreterivelmente o exercício da cidadania.
A Educação brasileira estará apta a este desafio? Para Ribeiro, o sistema de
formação nacional é um dos meios para a manutenção da estratificação social:
Subjacente a uniformidade cultural brasileira, esconde-se uma profunda
discrepância, gerada pelo tipo de estratificação que o processo de formação
nacional produziu. O antagonismo classista que corresponde a toda
estratificação social aqui se exacerba, para opor uma estreitíssima camada
privilegiada ao grosso da população, fazendo as distâncias sociais mais
intransponíveis que as diferenças raciais. (RIBEIRO, 2015. p. 20).
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Segundo Otero, coordenadora de Educação da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciências e Cultura (UNESCO) do Brasil em entrevista à
“Agência Brasil” em 2017 afirma que “o Brasil precisa repensar a Educação”, na
qual, “os processos são muito focados em metas, como o vestibular e o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), além de os currículos serem baseados somente
nos materiais didáticos e certos conteúdos programados”, “a educação no Brasil
ainda não é vista como um instrumento de melhoria de vida da população”. Outro
desafio se apresenta na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 241/2016
(PEC – 241) efetivando o congelamento, por vinte anos a partir do ano de 2018, dos
investimentos relacionados a Saúde e Educação, sendo estes corrigidos apenas
com base nas implicações da inflação do ano anterior. No terceiro ciclo da Revisão
Periódica Universal (RPU), em 2017, promovida pelo Conselho de Direitos Humanos
(ONU), dezessete países citaram diretamente o Brasil, indicando a implantação do
Plano Nacional de Ensino (PNE), Lei 13.005/2014, que determina para os dez anos
subsequentes diretrizes, metas e estratégias para a política educacional, e, o
aumento

de

investimentos

na

infraestrutura

educacional,

afirmando

que

descumprimento do PNE tem relação com políticas econômicas regressivas.
Além do contexto de urgência social e da necessidade da devida aplicação do
Plano Nacional de Ensino e revisão das Políticas Públicas Nacionais a favor da
Educação, discutisse-se aqui a necessidade de se repensar o que é educar para a
cidadania. Para Gadotti (2013), “não basta investir na educação e no trabalho” é
preciso investir “na cidadania, na democracia como modo de vida social, na
formação para e pela cidadania, para o exercício da cidadania desde a infância”
(GADOTTI, 2013, p.57). Esse entendimento parte do princípio que “a população tem
direito de saber quais são os seus direitos e deveres”, ou seja, precisa-se de uma
população bem informada, uma vez que “a informação é o primeiro de todos os
direitos humanos, pois sem ela, as pessoas não tem acesso a outros direitos”
(GADOTTI, 2013, p.57). De acordo com Padilha:
Contrários à concepção neoliberal de desenvolvimento que busca
incessantemente o lucro, o estímulo à concepção, a eficiência com a
máxima economia de recursos – não importando os meios para alcanças os
fins – , meritocracia e a lógica mercantilista transnacional, a educação
cidadã, nascida da escola pública popular, já tem sido reconhecida, nos
últimos trinta anos, no Brasil e em outros países, como aquela que visa a
sustentabilidade social, afetiva, educacional, cultural, ambiental, econômica
e política, consagrando-se como a perspectiva mais avançada do nosso
tempo. (PADILHA, In: GADOTTI, 2013, p.9)
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A “Educação Cidadã”, é “estratégica para diminuir as desigualdades e para
colocar o país no rol os países mais desenvolvidos social e economicamente”
(GADOTTI, 2013, p.57). Para Padilha, “de que adiantaria uma pessoa bem-sucedida
economicamente, se esta pessoa for alienada, insensível aos problemas sociais,
locais e planetários, e não tiver o menor cuidado ou respeito com o mundo à sua
volta – ou seja nem com as pessoas, nem com o uso d’água, nem com a poluição do
ar etc.? ” (PADILHA, In: GADOTTI, 2013, p. 10). Nesse sentido, a “Educação
Cidadã” fundamenta uma educação integradora, que supera “a lógica que queremos
superar: a lógica do individualismo, da competividade sem solidariedade, que tantas
vezes, mesmo falando em direitos humanos, em igualdade, em liberdade e em
democracia, promove a injustiça social, naturaliza a corrupção, a desigualdade e a
injustiça social” (PADILHA, In: GADOTTI, 2013, p. 10). Integradora, pois considera à
base da educação: “ integra, omnilateral e não parcial ou fragmentada” (GADOTTI,
2013, p.97), “com qualidade sociocultural” (GADOTTI, 2013, p.97), com a
“integração da cultura, da saúde, do transporte, da assistência social etc.”
(GADOTTI, 2013, p.97), para se “ter a possibilidade de desenvolver todas as
potencialidades humanas, que envolvem o corpo, a mente, a sociabilidade, a arte, a
cultura, a dança, a música, o esporte, o lazer etc.” (GADOTTI, 2013, p.98). Entendese então que a “Educação Integral”, “deve acontecer em todos os “cantos”, em
diferentes espaços, tempos e durante a vida inteira” (PADILHA, In: GADOTTI, 2013,
p. 10), em uma perspectiva emancipadora, priorizando a “necessidade de se
construir pontes entre os processes educativos que acontecem nos diferentes
espaços e tempos de formação humana”.
A “Educação Cidadã” e a “Educação Integral” sustentam uma terceira
perspectiva, a do “Mundo Educador”, significa a consciência humana sobre serem
“seres do mundo e com o mundo” (FREIRE, 1987, p. 127), “a necessidade de
conhecer profundamente a realidade, o que está no mundo, para nela e para nele
intervirmos” (PADILHA, In: GADOTTI, 2013, p. 14). Para Paulo Freire, em sua obra
“Pedagogia do Oprimido”:
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho a si mesmo, os homens
se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 120)
“A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática
para a dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto,
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desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma
realidade ausente dos homens. ” (FREIRE, 1987, p.123)

Se, “educamo-nos no mundo, somos parte desse mundo, construímos,
participamos e somos modificados pelo mundo em que vivemos” (PADILHA, In:
GADOTTI, 2013, p. 13), não deixa então de ser fundamental, portanto, a reflexão
sobre os espaços educacionais, em suas diferentes escalas e dimensões, das
instalações escolares ao mundo, dos inúmeros mundos que formam este país, de
seus territórios. O “meio ambiente” ou “ambiente social”, para John Dewey, “consiste
naquelas condições que desenvolvem ou embaraçam, estimulam ou inibem, a
atividade característica de um ser vivo” (DEWEY,1979, p. 12), portanto, se
observado como um meio ambiente social, as qualidades dos espaços de
aprendizagem, ou seja, dos sistemas de espaços educacionais, da escola ao
território que este é integrante, propiciam “condições” de experiências geradoras de
reflexão e conhecimento, que influenciam, positivamente ou negativamente, a
formação de quem os habita. Assim, não só os espaços edificados que estão
subordinados formalmente às atividades escolares que “embaraçam, estimulam, ou
inibem” os processos de aprendizagem e formação, o território é condição
fundamental para a determinação desses processos. O espaço escolar formal não
pode ser entendido como um objeto isolado ou inerte, tão pouco o território como um
suporte passivo, ambos são dados ativos e indissociáveis:
Ambos têm que ver com o território e este não tem apenas um papel
passivo, mas constitui um dado ativo, devendo ser considerado como um
fator e não exclusivamente como reflexo da sociedade. É no território tal
como ele atualmente é, que a cidadania se dá tal como ela é hoje, isto é,
incompleta. Mudanças no uso e na gestão do território se impõem, se
queremos criar um novo tipo de cidadania, uma cidadania que se nos
ofereça como respeito à cultura e como busca da liberdade. (SANTOS,
2014, p. 80-81)

Considerar a “Educação Cidadã”, “Educação Integral” e o “Mundo Educador”
supera o entendimento do processo educacional como o exclusivo ato formal de
receber e de se avaliar o aprendizado e desempenho individual dos estudantes,
voltado à ação futura, dentro de um espaço pré-determinado, têm-se a oportunidade
então de se discutir e promover a ação e formação coletiva de conhecimento e do
território, no presente, em uma troca dialógica, em todos os lugares, cidadã, com o
objetivo de compreender e construir o bem estar comum.
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Dentro de todo quadro apresentado, são aptos os espaços educacionais
brasileiros a promover uma educação para a cidadania? Podem estes contribuírem
para a emancipação das minorias fragilizadas, principalmente ao que diz respeito
aos afrodescendentes, afim de desconstruir a perpetuidade das desigualdades
sociais

e

raciais?

Podem

favorecem

a

construção

de

territórios

sociais

democráticos? E, se dentro do entendimento que o território é condição fundamental
para a determinação dos processos educacionais, como se dão esses processos em
locais mais fragilizados onde o direito de acesso à terra é negado, como é na
situação

das

comunidades

remanescentes

quilombolas?

A

partir

desses

questionamentos, verifica-se a necessidade de analisar e avaliar a qualidade e a
relevância dos espaços educacionais presentes nas comunidades tradicionais
afrodescendentes em remanescentes quilombolas. Toma-se as comunidades
remanescentes quilombolas como foco central desta questão por apresentarem,
além de um quadro histórico inquestionável de desigualdade e discriminação e uma
trajetória árdua na busca de afirmação étnica e política, o vínculo intrínseco entre
identidade e território, uma vez que estas dependem deste para a “garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural” (INCRA, p.6, 2017).
O objetivo principal desta pesquisa é aplicar a metodologia de Avaliação PósOcupação em uma comunidade remanescente quilombola no Brasil. Trata-se de
uma avaliação pioneira neste tipo de comunidade avaliando um equipamento
escolar e uma pesquisa exploratória sobre a aplicação do Índice de Bem-Estar
Urbano a partir da satisfação dos usuários. De modo específico busca-se focalizar a
qualidade do equipamento escolar em seus aspectos construtivos, em seus
aspectos funcionais, em seus aspectos de conforto ambiental, das qualidades de
seu território, assim como verificar a sua relevância aos processos emancipatórios
desta comunidade. Para tanto, define-se como objetivos específicos demonstrar:
a) O desempenho do complexo escolar da Escola Estadual Maria Antônia
Chules Princesa em seus aspectos construtivos, funcionais, de conforto ambiental e
a satisfação dos usuários diante destes aspectos;
b) O “índice de Bem-Estar Urbano” da região onde se encontra a Escola
Estadual Maria Antônia Chules Princesa, a comunidade Remanescente Quilombola
André Lopes, a partir da satisfação dos usuários diante das condições deste
território;
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c) A relevância deste equipamento escolar e do seu território para as
comunidades remanescentes quilombolas inscritos dentro da Área de Proteção
Ambiental Quilombos Médio Ribeira, em especial à Comunidade André Lopes, onde
se localiza o estudo de caso, sob os aspectos de como estes influenciam à
valorização cultural e preservação dos saberes ancestrais, como contribuem para
emancipação política, social e econômica de seus membros, e sua pertinência para
a construção de um território social democrático;

Inicialmente, no capítulo “Contextualização”, são apresentados a situação das
comunidades remanescentes quilombolas brasileiras, compreendendo os assuntos
referentes à caracterização da desigualdade racial proveniente de processos
históricos, sociais, políticos e econômicos, desde o período da escravidão no Brasil,
e o retrato da situação da Educação Quilombola no Brasil, em decorrência deste
primeiro fato.
No capítulo “Materiais e Métodos”, são apresentados os objetivos da pesquisa,
assim como sua justificativa, a revisão de bibliografia especializada para seu
desenvolvimento, observações sobre a metodologia de Avaliação Pós-Ocupação e
os procedimentos e critérios utilizados.
No capítulo seguinte, “Objeto de Estudo”, é apresentada uma leitura do objeto a
ser estudado em três escalas de análise, primeiro observa-se considerações sobre
as principais características e estruturas organizadoras do Vale do Ribeira, dentro de
uma abordagem que evidencie o processo histórico de ocupação e suas correlações
com o estado atual do Município e Estância Turística de Eldorado, onde se encontra
o estudo de caso, sobretudo sob seus aspectos de miséria e pobreza, as principais
características e dinâmicas da Comunidade André Lopes, local de implantação do
estudo de caso, e a descrição do objeto de estudo, a Escola Estadual Maria Antônia
Chules Princesa.
No capítulo “Avaliação Pós-Ocupação Aplicada” são descritos os procedimentos
realizados durante a realização da avaliação, assim como os critérios e métodos de
avaliação. São também apresentação dos dados coletados e os resultados obtidos a
partir das análises da avaliação física, relacionando a perspectiva da avaliadora e a
avaliação de satisfação do usuário, apontando as percepções técnicas e das
pessoas que vivenciam estes espaços. Avalia-se então as condições do território da
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comunidade Remanescente Quilombola André Lopes e o equipamento escolar
Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa. Após, confrontam-se as avaliações.
No capítulo “Ao “Território Educador”, são discutidas as possibilidades de
reconversão do equipamento escolar e do território, a partir dos dados do capítulo
anterior, à condição de formação de um “Território Educador”.
Por fim, no capítulo de conclusões são apresentadas, na medida do possível,
indicações ao objeto de estudo e a projetos futuros.
Na última parte são acrescentados os materiais complementares desenvolvidos
no decorrer da pesquisa, como os questionários utilizados e as transcrições das
entrevistas.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1 Situação das Comunidades Remanescentes Quilombolas no Brasil
Os remanescentes quilombolas são “comunidades negras rurais no Brasil que se
autorreconhecem como remanescentes quilombolas” (SILVA, E., 2016, p. 378). São
entendidas como comunidades tradicionais fragilizadas “com características
socioculturais e raciais que evidenciam uma ancestralidade negra e uma trajetória
própria de luta pelo acesso e permanência na terra” (GOMES apud SILVA, E., 2016
p.379). De acordo com Almeida, e corroborado por Marques, trata-se de um
fenômeno sociológico caracterizado pelos seguintes pontos:
(1) indissociabilidade entre identidade e território; (2) processos sociais e
políticos específicos, que permitiram aos grupos uma autonomia; (3)
territorialidade específica, cortada pelo vetor étnico no qual grupos sociais
específicos buscam uma afirmação étnica e política em face de sua
trajetória. (ALMEIDA apud MARQUES, p.346)

Tem-se como consolidador deste processo de fragilização etnológica as práticas
políticas e sociais históricas brasileiras como projeto de sociedade, pelos quais a
exclusão e marginalização da população de matriz africana foram difundidas. O
Brasil foi o primeiro país do mundo a integrar a diáspora africana1 em 1531 e o
último a abolir a escravidão em 1888. Durante 357 anos, por meio de mais de
35.000 viagens, os 5,8 milhões de cativos – dos quais cerca de 660.000 não
resistiram as condições desumanas de travessia, cerca de mais de 45% dos trazidos
ao continente americano, desembarcaram em território brasileiro (UCHOA, 2015,
p.1).
Os trabalhos escravos e compulsórios compuseram a principal mão-de-obra
de exploração e produção dos períodos colonial e imperial brasileiros. A dispersão
do povoamento dos cativos estava atrelada as atividades econômicas. No início do
período colonial nas áreas rurais vinculadas ao sistema de plantantion2 de cana-de-

Diáspora Africana: “A dispersão mundial dos povos africanos e de seus descendentes como
consequência da escravidão e outros processos de imigração. ” (FERREIRA apud SINGLETON,
SOUZA, 2011, p.1)
1

2

Plantation: Modelo de sistema agrícola colonial de monocultura de exportação em latifúndios com
mão-de obra escrava.
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açúcar e algodão na Zona da Mata Nordestina e no Recôncavo Baiano, e de
algodão no Maranhão, Piauí e Ceará (IBGE, 2007, p.11). Quando ocorreu a inversão
do eixo econômico para o sudeste do país com a exploração do ouro em Minas
Gerais e no Planalto Central e a posterior produção cafeeira no Vale do Paraíba e na
região de Campinas, juntamente com a transferência da capital para a cidade do Rio
de Janeiro, foram então deslocados para esta região (Ver Fig. 01 e 02). Com o
adensamento e consolidação dos centros urbanos, os cativos foram inseridos as
práticas urbanas. A cidade do Rio de Janeiro teve o porto que mais recebeu cativos
no mundo, cerca de dois milhões, assim como uma representativa presença em sua
estrutura demográfica, teve a maior população urbana escravizada do hemisfério no
século XIX, cerca de 38 % de sua população (REIS, 1996, p. 24). Nesse contexto, os
quilombos eram umas das formas de resistência coletiva sob a escravidão (REIS,
1996, p.15), que possuíam na fuga sua estratégia de formação.
Quilombo, para Munanga, é uma “palavra originária dos povos de línguas
bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo) ” e “sua presença e seu significado no
Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram
trazidos e escravizados nesta terra” (MUNANGA, 1996, p. 58). A instituição do
quilombo africano, “uma instituição política e militar transétnica, centralizada,
formada por sujeitos masculinos submetidos a um ritual de iniciação” (MUNANGA,
1996, p.93), que, “além de conferir-lhes forças específicas e qualidades de grandes
guerreiros, tinha a função de unificá-los e integrá-los ritualmente, tendo em vista que
foram recrutados das linhagens estrangeiras ao grupo de origem” (MUNANGA,
1996, p.93), “teria sido reinventada, embora não inteiramente reproduzida, pelos
palmarinos”, membros do Quilombo dos Palmares, “para enfrentar um problema
semelhante, de perda de raízes, deste lado do Atlântico” (REIS, 1996, p.16).
Segundo Reis, a partir do Quilombo dos Palmares que o termo quilombo tenha se
consagrado como “reduto de escravo fugido”, anteriormente denominado como
“mocambo” (REIS, 1996, p. 16). Essa definição, no século XVIII, era associada à
uma conotação discriminatória simbólica de ameaça ao regime escravista, uma vez
que pela Lei, cinco negros trânsfugas em sítio despovoado já eram considerados
como um quilombo:
Assombrada com as dimensões de Palmares, a metrópole lusitana procurou
combater os quilombos no nascedouro. No século XVIII quilombo já era
definido como o ajuntamento de cinco ou mais negros fugidos arranchados
em sítio despovoado. Essa definição mesquinha, concebida para melhor
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controlar as fugas, terminou por agigantar o fenômeno aos olhos de seus
contemporâneos e de estudiosos posteriores. Contados a partir de cinco
pessoas,
o
número
de
quilombos
foi
inflacionado
nas
correspondênciasoficiais. Se não figuravam como ameaça efetiva à
escravidão, eles passariam a representar uma ameaça simbólica
importante, povoando o pesadelo de senhores e funcionários coloniais,
além de conseguir fustigar com insistência desconcertante o regime
escravista. (REIS, 1996, p.18)

Esses redutos, “às vezes congregado por centenas e até milhares de
pessoas” (REIS, 1996, p.16), não eram formados exclusivamente por africanos e
seus descendentes. Estes eram predominantes, no entanto, também convergiram
para ali “outros tipos de trânsfugas, como soldados desertores, os perseguidos pela
justiça secular e eclesiástica, ou simples aventureiros, vendedores, além de índios
pressionados pelo avanço europeu” (REIS, 1996, p.16). Para Reis, “essa
disponibilidade para mesclar culturas era um imperativo de sobrevivência, exercício
de sabedoria também refletida na habilidade demonstrada pelos quilombolas de
compor alianças sociais, as quais inevitavelmente se traduziam em transformações e
interpenetrações culturais” (REIS, 1996, p.19).
Os quilombolas não mantinham relações apenas com os grupos excluídos
socialmente, assim como “teciam alianças de classe coerentes e cristalinas” (REIS,
1996, p.15). Os estudos de Reis apontam para uma “relação muito mais intensa
entre quilombolas e outros grupos sociais” (REIS, 1996, p.18), estes “mantinham
redes de comércio, relações de trabalho, de amizades, parentesco, envolvendo
escravos ainda assenzalados, negros livres e libertos, comerciantes mestiços e
brancos” (REIS, 1996, p.18). De acordo com Gomes e reafirmado por Reis, a
denominação ideal a essa “longa cadeia de relações” seria “campo negro”, por
constituir um “espaço social, econômico e geográfico através do qual circulavam os
quilombolas, articulando mocambos, senzalas, tavernas, roças, plantações,
caminhos fluviais e pântanos, alcançando vilas de pequeno porte e cidades do porte
do Rio de Janeiro” (GOMES apud REIS, 1998, p.18). Contudo, as relações não eram
sempre amistosas, “os amocambados também assaltavam viajantes nas estradas,
às vezes tornando-as intransitáveis, e atacavam povoados e fazendas, onde
roubavam dinheiro e outros bens, recrutavam escravos para fortalecer o grupo e
sequestravam escravas para melhorar a demografia predominantemente masculina
dos quilombos” (REIS, 1996, p.18). Ademais, Reis explica que “este deve ter sido o
processo de formação das culturas afro-brasileiras”, especificando que, não há uma
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cultura e sim a uma pluralidade. Cada cultura está diretamente relacionada às
“variações regionais” e as “diversas estratégias de sincretismo cultural” que foram
adotadas (REIS, 1996, p.19).
Para a classe senhorial os quilombolas constituíam um péssimo exemplo para
os cativos, por esse motivo eram cuidadosamente reprimidos. (REIS, 1996, p.20). A
problemática maior apresentava-se na localização dos quilombos, no qual a maioria
destes não estavam isolados em territórios distantes, “embora em lugares
protegidos, os quilombolas na sua maioria viviam próximos a engenhos, fazendas,
lavras, vilas e cidades, na fronteira da escravidão, mantendo uma rede de apoio e
interesses que envolvia escravos, negros livres e mesmo brancos, de quem
recebiam informações sobre movimentos de tropas e outros assuntos estratégicos”
(REIS, 1996, p.21). Para Reis, em sua pesquisa, a ideia muito comumente difundida
de que os quilombos brasileiros formavam comunidades isoladas e autossuficientes
não é confirmada (REIS, 1996, p.21). Em resposta “a pressão militar era constante”,
teriam sido “poucos os quilombos que sobreviveram por longo tempo, embora o
mesmo lugar pudesse servir de esconderijo para outras levas de negros fugidos”
(REIS, 1996, p.21). Por esse motivo, os quilombos poderiam ser pequenos ou
grandes, temporários ou permanentes, isolados ou próximos dos núcleos
populacionais (REIS, 1996, p.16), em geral, eram flutuantes e móveis, pois, “além de
formados em parte por escravos que circulavam por eles periodicamente, sem
fixarem residência, os assaltos dos capitães-do-mato e milicianos em geral
resultavam em mortes, prisões, tortura e na dispersão dos que conseguiam uma vez
mais escapar”, frequentemente o escravo da senzala “tinha em seu currículo uma ou
mais passagens pelo quilombo” (REIS, 1996, p.21). Principalmente os quilombos
suburbanos precisavam ser impreterivelmente móveis, uma vez que “a proximidade
dos centros urbanos facilitava a denúncia e repressão” (REIS, 1996, p.20).
O processo abolicionista aconteceu de forma gradativa e vagarosa sob as
diretrizes econômicas inglesas na busca da ampliação de seu mercado consumidor.
Fora também inflamado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa, pelo
processo de independência dos Estados Unidos, pelo processo de Revolução
Haitiana, esta promovida pela população de matriz africana criando um Estado negro
nas Américas, e no Brasil, pela participação de cativos e libertos nas revoltas de
Independência da Bahia, Revolução Farroupilha e Guerra do Paraguai. O desejo
para o termino do Império Luso-Brasileiro por determinados grupos sociais
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igualmente ganhou força neste contexto. Neste momento intensificam-se as
demonstrações de resistência negra, revoltas e formação de quilombos (REIS, 1996,
p.23).
O “elemento servil” estava sim na pauta política imperial. Foi matéria de
intensos debates em diversas câmaras. No entanto, a questão principal não
era a inserção social dos ex-escravos. O que estava em jogo era a questão
da propriedade escrava. Daí a necessidade de um projeto lento, gradual e
seguro – sem abalo para a economia senhorial – e com a garantia de
indenização para os proprietários. ” (SANTOS, L., 2009, p. 243)

No final do século XIX tem-se início a proposição de reformas abolicionistas,
“desde as leis que proibiam o tráfico até as que reformavam a escravidão e por fim
as campanhas das últimas décadas do regime” (REIS, 1996, p.29). Em escala
nacional, têm-se como destaque a promulgação das seguintes leis e decretos: Lei
Eusébio de Queirós, de 1850, proibindo o tráfico transatlântico de cativos, no
entanto, isso cominou na alta valorização do preço e como alternativa econômica os
membros da classe senhorial passam a incentivar o tráfico interno, principalmente do
Nordeste para o Sudeste em razão ao declínio do ciclo da cana-de-açúcar (CUNHA,
2015, p.32). Alguns estudos apontam para a existência de “casas de procriação”,
lugares destinados à reprodução forçada de cativos para compensar esta proibição
(WEIMER, 2014, p. 248) (MONTI, 2005, p.492); Decreto 1.695, de 1869, proibindo a
separação de escravos casados por venda; Lei do Ventre Livre, de 1871, libertava
os filhos de ventre escravo e permitia ao cativo a formação de pecúlio, com o qual
poderia comprar a sua liberdade” (CUNHA, 2015, p.15), contudo, estes “deveriam
permanecer até os oito anos sob a posse dos senhores, e “ao completar oito anos
poderiam ficar sob a guarda do senhor até os 21 anos, ou poderiam ser entregues
ao Estado e encaminhadas para instituições como asilos agrícolas e orfanatos
(FONSECA apud BRASIL, 2010); Lei dos Sexagenários - Saraiva-Cotegipe, de
1885, tornava livre todos os escravos com ou superior a sessenta, porém “a
libertação deu-se de maneira condicional: o escravo beneficiado pela lei devia
continuar servindo seu antigo proprietário por mais três anos ou até atingir 65 anos ”
(CUNHA, 2015, p.16); por fim, a Lei Áurea, de 1888, que efetivou a “extinção da
escravidão, sem indenização alguma para as partes envolvidas, sendo que a
combinação de tais aspectos teve impactos consideráveis na população escrava do
período” (CUNHA, 2015, p.16).
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Não houve a intenção do governo regente ou da elite dominante de discutir
políticas de retratação ou de inserção dos libertos nos sistemas econômicos e
sociais existentes ou sobre os seus direitos, discutia-se o ressarcimento aos
senhores de terra como um ato mitigador as suas perdas econômicas, o que não se
concretizou.
O desaparecimento de “um dos itens mais vultosos do nosso comércio
importador” – o escravo africano, como consequência do fim do tráfico –
desafogou as finanças do país e, como argumenta Prado Júnior, cuja
análise foi reforçada por outros historiadores, deslocou um significante
capital, antes empregado neste setor, para a produção nacional que, neste
período, já contava com o favorecimento de um outro fator a contribuir para
o “novo equilíbrio econômico” do país: a política tarifária. (PRADO JÚNIOR
apud SANTOS, L., 2009, p. 243)

A Lei das Terras de 1850, que passou a regulamentar a posse da terra,
definindo o direito de ocupação por um “título oneroso”, ou seja, a ocupação e a
posse da terra garantidos por meio exclusivo do ato de compra e venda, ou em
exceção por meio da autorização governamental, além de favorecer os grandes
proprietários, uma vez que os senhores de terra, desde que ali residissem e
produzissem, recebiam a devida titulação e as terras desocupadas tornavam-se
propriedade do governo, impossibilitava o acesso agrário aqueles que não possuíam
poder aquisitivo, situação dos afrodescendentes brasileiros. A impossibilidade de
acesso à terra, tanto para produção como moradia, quanto a marginalização social,
configuraram a manutenção do sistema de domínio e opressão aos libertos, para
sobreviver, muitos precisavam se submeter as atividades laborais que até então
desenvolviam. Com a inserção do imigrante europeu no século XX as oportunidades
de trabalho cessam. Nos centros urbanos, essa condição potencializou a
urbanização periférica precária, assim como a formação de muitos novos quilombos
em zonas urbanas, peri-urbanas e rurais, “pois essa forma de organização
comunitária continuaria a ser, para muitos, a única possibilidade de viver em
liberdade” (BRASIL, 2013, p.14).
O processo de transformação da mão-de-obra dos trabalhadores
escravizados em trabalhadores livres foi paulatino, e leis (...) que a rigor
deveriam favorecer a população negra, caracterizaram-se como mais um
instrumento de controle em prol da ordem escravocrata. Assim também,
impediu-se a integração da população negra liberada, mediante várias
outras leis que, ao serem incorporadas ao trato cotidiano, acabaram por
tornar-se meios de promoção dos grupos hegemônicos (SILVA JUNIOR,
1998), em detrimento da população negra que delas deveria beneficiar-se.
(SILVA JUNIOR apud BRASIL, 2010, p. 15)
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Esse plano social, político e econômico perpetuou-se até a segunda metade
do século XX, um período “emblemático para os movimentos sociais de forma geral,
os quais se fortalecem no cenário de redemocratização do país” (SILVA, V., 2012,
p.90), momento que os movimentos sociais representativos dos direitos das minorias
“protagonizam demandas ao poder público com vistas à concretização da cidadania
e da própria democracia” (SILVA, V., 2012, p.90). O marco fundamental em resposta
ao cenário de redemocratização do país se deu com a promulgação da sétima
constituição do país desde a sua independência, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, na qual pela
primeira vez na história do Estado Brasileiro enumera-se os objetivos fundamentais
da União Federal – sendo estes objetivos comprometidos com a redução das
desigualdades sociais (SILVA, V., 2012, p.90):
Art. 3 - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação. (BRASIL,1988)

Sob a perspectiva da desigualdade racial, a Constituição Cidadã resgata essa
dívida histórica e legitima uma coerente preocupação com práticas reparadoras e de
valorização

histórica,

cultural,

social,

política

e

econômica

da

população

afrodescendente. Nesse sentido, destacam-se o artigo: art. 215, dedicado ao
reconhecimento à proteção dos direitos culturais tradicionais, com a valorização e
promoção do patrimônio cultural brasileiro dos diferentes grupos da sociedade. Esta
constituição possibilitou outras ações essenciais como a proposição e aprovação
das leis Nº 7.668 de 22 de agosto de 1988, que autoriza o Poder Executivo a
constituir a Fundação Cultural Palmares, instituição pública voltada para promoção e
preservação da arte e da cultura afro-brasileira, Lei Nº 7.716, de 05 de janeiro de
1989 (Lei Caó) definindo os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, Lei
Nº 10.678, de maio de 2003, criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Seppir) e a Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o
Estatuto da Igualdade Racial.
Sob a perspectiva atenta as demais questões particulares enfrentadas pelas
comunidades remanescentes quilombolas, ao que tange à Constituição Cidadã,
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pode-se destacar o fato do termo quilombolo passar a ser uma categoria jurídica a
ser utilizada pelo Estado “visando assegurar a propriedade definitiva às
comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações
territoriais específicas, bem como ancestralidade negra relacionada com o período
escravocrata” (INCRA, 2017, p. 4), muito diferente da conceituação passadista
discriminatória do século XVIII. Para a efetivação desse objetivo, destaca-se o art. 5,
no qual “ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos” e o art. 68, que reconhece aos remanescentes
quilombolas o direito sobre a terra que ocupam:
Art. 68 - Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado emitir-lhes os títulos respectivos. (BRASIL,1988)

A partir da Constituição Cidadã e com a criação do Seppri, destaca-se
também a implementação do Programa Brasil Quilombola (PBQ), de 2004, “com o
objetivo de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas”
(Seppir, 2015), quando estas comunidades passaram “a fazer parte da agenda das
políticas de proteção social e ganham espaço nas estratégias de atuação de
variados ministérios da área social” (SAGI, 2013, p.4) e o Decreto Nº 6.661, de 20 de
novembro de 2007, dispondo sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da
Agenda Social Quilombola, na qual destaca-se a necessidade de ações sobre o
acesso à terra, a infraestrutura e qualidade de vida, a inclusão produtiva e
desenvolvimento local e a cidadania (Seppir, 2013,p.10).
Sobre os procedimentos e instrumentos básicos para o acesso à terra, apesar
do que fora proposto no art. 68 da constituição de 1988, estes ficaram sem proposta
até a metade da década de noventa, quando, associados as festividades pela
memória de Zumbi dos Palmares, ganham importância e são retomados frente às
discussões (ARRUTI,1997, p.7). A partir do Decreto Nº 3.912, de 10 de setembro de
2001, competia a Fundação Cultural Palmares (FCP) a responsabilidade por “iniciar,
dar seguimento e concluir o processo administrativo de identificação dos
remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como de reconhecimento,
delimitação, demarcação, titulação e registro imobiliário das terras por eles
ocupadas”. Essa determinação foi revogada com a aprovação do Decreto Nº 4.887,
de 20 de novembro de 2003, no qual atribui a competência de identificação,
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reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos
remanescentes das comunidades dos quilombos ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e
a responsabilidade de formalização a existência dessas comunidades por meio da
“certidão expedida às comunidade remanescente quilombola” (CRQs), “atestada
mediante autodefinição da própria comunidade” (BRASIL, 2003), ao Ministério da
Cultura, por meio da FCP. Ademais, determina uma ação integrada entre Ministérios,
por meio do art. 4 e do art. 5, estabelecendo à Seppri e ao Ministério da Cultura, por
meio do FCP, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o
INCRA em suas ações.
A despeito dos avanços constitucionais, o racismo institucional, aliado aos
atrasos jurídicos e legislativos, estabeleceu o ideal de inferioridade racial da matriz
africana. Esse ideal foi e é mantido em todas as instâncias do país, promovendo as
descomunais desigualdades sociais e raciais, sobretudo coibindo a emancipação
social, política e econômica, à população negra. Para Silva, apoiada no Instituto
Amma Psique:
A incapacidade coletiva de uma organização em prover um serviço
apropriado ou profissional às pessoas devido à sua cor, cultura ou origem
étnica (...) pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e
comportamentos que contribuem para a discriminação através de
preconceito não intencional, ignorância, desatenção e estereótipos
racistas que prejudicam minorias étnicas. Em qualquer caso, o racismo
institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos em
desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais
instituições e organizações. (INSTITUTO AMMA PSIQUE, 2012, p. 92)

Esse processo histórico de racismo que a comunidade negra vem sofrendo,
traduz-se na conjuntura atual na resistência empreendida por setores da
elite nacional - que com frequência responde de forma violenta - contra as
políticas de ações afirmativas e compensatórias como as cotas,
demarcação de territórios quilombolas (e indígenas), políticas de
transferência de renda e o ensino da história e cultura africana, afrobrasileira e indígena nas escolas, conforme determina a Lei Federal
10.639/03 e 11.645/08. No caso deste último exemplo, temos um flagrante
exercício de racismo institucional. (SILVA, 2016, p. 380)

Para Gomes e Reis, a ausência do entendimento das desigualdades sociais
enfrentadas pela população afrodescendente como desdobramento deste processo
histórico faz perpetuar este cenário de injustiça social:
A falta de relação entre o enredo pretérito e a lista de reivindicações do
momento provoca uma sensação de vazio explicativo que justifica uma
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militância às vezes fastidiosa porque ignorante. No Brasil, isto resulta
deformações formidáveis. Como se fossem duas metades distintas, os
estudos históricos sobre o escravismo, quase sempre, se desprendem da
discussão sobre o presente. Com é visto em várias esferas(...). (GOMES,
REIS, 1998, p.153)

O acesso à terra apresenta-se como a primordial dentre as questões
enfrentadas,

das

estimativas

que

existam

mais

de

3.524

comunidades

remanescentes quilombolas no Brasil (FCP, 2008), 3.018 comunidades estão sob o
conhecimento da FCP, das quais 2533 possuem o reconhecimento probatório por
meio de certidão (CRQ) (FCP, 2017). Sendo que destas, somente 294 possuem o
título de regulamentação fundiária, (INCRA, 2016, p.6), 8,34% do total. Ou seja, das
214 mil famílias estimadas no país, cerca de 1,17 milhão de quilombolas em todo o
Brasil (Seppir, 2013, p.16), somente 15,9 mil famílias, menos de 7,5% do total, são
beneficiadas com a titulação de suas terras (INCRA, 2017, p.10). Atualmente, 220
títulos foram expedidos às comunidades quilombolas e cerca de 1.536 processos
para a acareação da titulação do território ocupado estão em tramitação, sendo que,
80% destes estão em fase inicial (INCRA, 2017, p.10).
Quando se imagina que a maior parte dos problemas fundiários estariam
sanados com a documentação constata-se que os conflitos sobre a terra se
mantiveram ou foram ampliados, em 25% das comunidades tituladas os morados
tem acesso a totalidade do território titulado, ocupados para outros fins (IPEA, 2014,
p. 7). Tornam-se vulneráveis as pressões do setor privado e do Estado quando
ameaçados os limites territoriais, muitas dessas comunidades sofrem atos de
violência e gentrificação como medidas para expulsa-los do território ocupado,
quando não, são realocados por medidas públicas, como o caso da Base Espacial
de Alcântara com o deslocamento de mais de 300 famílias. Locais com beleza visual
e localização privilegiada tornam-se interessantes a especulação imobiliária para
loteamento e pela baixa densidade populacional nos vastos territórios, novamente
por sua localização e pelas riquezas de recursos naturais destes são desejados para
a implantação de obras de infra e superestrutura e exploração, como áreas de
mineração, agricultura e pecuária de extensão, estações de água e tratamento de
esgoto, áreas para descarte de poluentes degradadores, bases militares, entre
outros.
Além da imperativa necessidade ao acesso à terra, a condição atual desses
territórios não permite à emancipação política, social e econômica dessas
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comunidades, por prerrogativa, o tão almejado acesso a cidadania torna-se inviável
pela conjuntura apresentada uma vez que muitos direitos lhe são negados.
A “Pesquisa de avaliação da situação alimentar e nutricional em comunidades
quilombolas tituladas”, promovida pelo Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação (SAGI), em 2013, coletou dados de 97 territórios quilombolas titulados,
contabilizando 169 comunidades remanescentes quilombolas e 9.9191 domicílios,
indica que, segundo a percepção das lideranças entrevistadas, houveram alguns
avanços que sucederam o momento em que receberam a titulação do território,
sugerindo que essa percepção estava atrelada ao contraste “com um longo período
histórico em que a gestão pública não tomava as comunidades quilombolas como
elemento constituinte da agenda social” (SAGI, 2013, p.4). As lideranças
consideraram que a titulação territorial teve “efeitos positivos sobre o fortalecimento
da identidade negra e quilombola e a mobilização e participação política
comunitária”. (SAGI, 2013, p.4) Todavia, apesar desses avanços, a pesquisa
reconhece que há um “enorme caminho que ainda precisa ser percorrido no sentido
de garantir a efetiva proteção social a uma parcela extremamente vulnerável da
sociedade brasileira” (SAGI, 2013, p.4).
Das comunidades estudadas, verifica-se que, em relação à infraestrutura e a
qualidade de vida, 95% não possuem acesso a esgotamento sanitário, 48% não são
abastecidas com água tratada, 13% não possuem integração ao sistema de energia
de elétrica, 90,1 % não possuem coleta de lixo (SAGI, 2013, p.5), 66,5% não
possuem acesso a telefones públicos, 94,5 % não possuem acesso à internet (SAGI,
2013, p.5) e mais da metade das comunidades não possuem sede própria para
desenvolvimento de atividades associativas ou para cooperativas (SAGI, 2013, p.8).
No âmbito da Saúde, 85 % das comunidades não possuem unidades básicas de
saúde, 15% não possuem garantida à cobertura de serviços de agentes básicos de
saúde, considerados “certamente o elemento mais elementar, básico e de custo
mínimo nesta área”, 71,4% não participavam de ações de equipes da estratégia de
saúde da família (SAGI, 2013, p.5).
No que tange à Educação, que seria a principal maneira de empoderamento
político, de valorização social e cultural e construção identitária, afim de diminuir tais
desigualdades, a situação é retratada com a ausência de escolas de ensino de
primeiro grau em quase 20% das comunidades pesquisadas, ausência de escolas
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de ensino de segundo grau em 90,8% das comunidades e ausência de transporte
escolar para 31,1% para as poucas escolas de ensino de segundo grau,
condicionantes que inviabilizando a continuidade do processo de formação. De
acordo com a indicação das lideranças comunitárias, em “12,4% das escolas das
comunidades não havia alimentação escolar, em que pese a capilarização do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ” (SAGI, 2013, p.5). Verificou-se,
ademais, a baixa escolaridade dos chefes dos domicílios, no qual 84,2% não
completaram o primeiro grau de ensino (SAGI, 2013, p.6), e a preocupante situação
de escolaridade das lideranças comunitárias, considerada muito baixa:
Preocupa o fato de a escolaridade das lideranças ser muito baixa, seguindo
a tendência geral dos moradores das comunidades quilombolas brasileiros.
Mais de 50% das lideranças possuíam apenas o ensino fundamental
incompleto. Os que completaram este nível são somente 16,1%. Já os que
nunca estudaram correspondiam a 5,0%. Quase 40% das lideranças não
sabiam ler ou tinham dificuldade para ler uma simples carta. (SAGI, 2013,
p.4)

Sob o aspecto da renda familiar, estimou-se que 45% dos domicílios
estudados possuíam renda per capita mensal abaixo a R$ 70,00 reais e 17,9 %
entre R$70,00 – R$ 140,00 (inclusivos já os benefícios do programa Bolsa família),
as pesquisas apontaram que em média um domicílio em remanescente quilombola é
composto por 4 pessoas, residindo o chefe de família, o cônjuge e duas crianças
dependentes (SAGI, 2013, p.6). Destas famílias, 68,3 % possuem cadastro único
para programas sociais do Governo Federal, 61% fazem parte do Programa Bolsa
Família, 31,4 % do Programa de Aquisição de Alimentos e 13,4 % do Programa
Minha Casa Minha Vida (SAGI, 2013, p.10). A pesquisa detectou que “ havia uma
forte associação entre a renda domiciliar e outras variáveis socioeconômicas”,
destacando-se:
• A renda domiciliar per capita aumentava com a educação da mãe: de R$
126,68 das mães com ensino fundamental completo para R$ 376,79 em
média para mães com ensino superior completo;
• O mesmo podia se observar para os chefes de domicílios: para aqueles
que não tinham instrução, o rendimento domiciliar per capita era de R$
205,85 e para aqueles com ensino superior completo a renda média era de
R$ 415,24;
• Domicílios chefiados por homens possuíam rendimento médio e mediano
ligeiramente superior ao das mulheres: uma média de R$ 159,44 para
mulheres e R$ 161,52 para os homens;
• A renda média dos domicílios aumentava com a idade do chefe. Domicílios
cujo chefe possuía mais de 70 anos tinham rendimento médio de R$
371,03, mais que o dobro da renda média dos domicílios quilombolas. Este
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fato pode ser explicado com o incremento da renda oriundo das
aposentadorias e do Benefício de Prestação Continuada (BPC);
• Chefes de domicílio da cor preta ou parda (respectivamente R$ 169,49 e
R$ 143,64) recebiam, em média, menos do que os chefes de domicílios
brancos (R$ 194,79); ” (SAGI, 2013, p.10)

A mobilidade foi reconhecida como fator de destaque e preocupação no
orçamento familiar, pelo isolamento geográfico e a pouca oferta de transporte
público, 67,4% precisam percorrer entre 20 - 100 km para receberem benefícios
governamentais comprometendo o orçamento familiar em aproximadamente R$
20,86 (SAGI, 2013, p.11).
De acordo com dados da Seppir, das famílias 80.000 famílias quilombolas
cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) do Governo
Federal, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), 74,73% está em situação de extrema pobreza (Seppir, 2013,p.17), 79,78 %
fazem parte do Programa Bolsa Família, 82% têm na terra sua principal fonte de
renda,

tendo

como

atividades econômicas

predominantes a

agricultura

,

extrativismo, a pesca e artesanato (Seppir, 2013,p.17) e cerca de 24,81% desta
população não sabe ler (Seppir, 2013,p.16). Quanto aos domicílios, 48,7% possuem
piso de terra batida, 55,21% não possui água canalizada, 33,06% não possuem
sanitários, 15 % tem esgoto a céu aberto, 39% possuem fossa rudimentar, 57,98%
queimam ou enterram os descartes.
Destaca-se que muitas comunidades estão em áreas de preservação
ambiental (APA) e dependem de informações técnicas, licenciamentos de caráter
ambiental, assistência jurídica e investimentos para que possam visar a autonomia
econômica e sustentabilidade ambiental em suas práticas. O baixo poder aquisitivo
dessas populações aliados à dificuldade de acesso a serviços que contribuíam com
a mobilidade social e a desvalorização racial-cultural dos afrodescendentes provoca
a evasão dos jovens quilombolas para os centros urbanos consolidados a procura
de oportunidades, o que preocupa aos mais velhos sobre a garantia de continuidade
destas comunidades. Quanto as práticas de ocupação do solo os processos de
adensamento populacional, progressiva urbanização ou peri-urbanização e a
ausência

de

planejamento/projeto

de

ocupação/expansão

cominam

na

descaracterização visual das comunidades, na ocupação desordenada desprovida
de infraestruturas, e, principalmente nos quilombos urbanizados, o crescente
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processo de favelização, comprometendo as características histórico-culturais, o
conforto ambiental e a salubridade das ocupações. O uso de entorpecentes, a
violência doméstica e a violência à mulher são questões diagnosticadas ainda sem
mensuração e ou proposições políticas específicas de mitigação.
Ressalta-se que, foram apresentados aqui, como exemplificação da situação
das comunidades remanescentes quilombolas brasileiros, indicadores sociais
relativos ao ano de 2013, por não haver índices mais atuais publicados. Para Silva,
dentro desta perspectiva, é “a ausência de índices mais específicos e atuais sobre a
situação dos remanescentes quilombolas”, pois estes “mistificam, perpetuam e
tornam invisíveis as problemáticas e diminuem a chance de enfrentamento dessas
questões” (SILVA, E., 2016, p. 386).
Nos últimos anos, testemunha-se avanços e retrocessos sobre as políticas
públicas afim de produzir resultados concretos na realidade destas comunidades.
Para Silva, no momento atual e naquele que o precede, o Estado e a sociedade se
convergem para as políticas públicas de igualdade racial, mas, de maneira “tensa,
parcial e incipiente” (SILVA, V., 2012, p. 90). Os baixos valores de investimentos
governamentais, a incompatibilidade entre as interdisciplinaridades políticas para a
aplicação dessas medidas e a ausente representatividade política dessas
comunidades, demonstram a dificuldade de se viabilizar para essa parcela da
sociedade o exercício pleno da cidadania. A Lei Orçamentária Anual de 2017 (LOA
2017), Lei nº 13.414, em relação aos investimentos destinados ao Programa de
Igualdade Racial e Superação do Racismo, dentro do orçamento destinado
exclusivamente para o órgão da Presidência da República (poder executivo),
constituído pelos valores destinados à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Agrário (SEAD) e ao INCRA, foram disponibilizados cerca de 5,3
milhões de reais. Para o ano de 2018, a partir da Lei Orçamentária Anual de 2018
(LOA 2018), Lei nº 13.587, para o mesmo objeto de análise, verifica-se a exclusão
dos investimentos ao SEAD. Sendo somente o INCRA beneficiado, esse valor
diminui para 2,8 milhões de reais, uma redução de 47,17%. Se este valor for
comparado ao ano de 2010 (LOA 2010), Lei n° 12.214, sob o mesmo critério,
quando os investimentos estipulados foram cerca de 44 milhões de reais, a redução
é de 93,64%. Se comparados isoladamente os valores estipulados para as
Superintendências do INCRA realizarem os encaminhamentos dos processos de
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titulação de terras de comunidades remanescentes quilombolas, entre os valores
estipulados a partir da LOA 2017, cerca 4,1 milhões de reais, e os do LOA 2018,
cerca 2,8 milhões de reais, há uma redução de 31,71%. Quando este quesito é
comparado ao ano de 2010 (LOA 2010), quando foram disponibilizados 64,2 milhões
de reais, constata-se uma redução de 95,64%.
De acordo com os termos do LOA 2010, ano que foi instituído o Estatuto de
Igualdade Racial, sugere-se que naquele momento há uma preocupação com as
minorias políticas e comunidades tradicionais a partir do claro direcionamento dos
investimentos em ações transversais de acordo com o envolvimento de vários
órgãos do Poder Executivo: a Presidência da República, o Ministério da Saúde, o
Mistério da Cultura, o Ministério do Turismo, o Ministério dos Direitos Humanos, o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando
observada essa disposição dentro da LOA de 2018, nota-se que os investimentos
estão direcionados exclusivamente aos órgãos da Presidência da República e ao
Ministério dos Direitos Humanos, sugerindo a desarticulação do entendimento da
seguridade dos direitos das comunidades tradicionais, dentre estas as comunidades
remanescentes quilombolas, como uma inexorável questão de acesso à terra,
principalmente quando este orçamento não é contemplado como integrante do
orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os investimentos postos ao
INCRA, em relação à problemática quilombola, são posicionados na planilha
orçamentária do órgão da Presidência da República. Este reducionismo prático
universalizado de leitura e caracterização dessas problemáticas indica uma posição
política contraditória à própria constituição. Ademais, a existência de grupos
quilombolas de diversos pontos geográficos-políticos do território nacional, com
características diversas, com processos históricos, culturais, sociais e econômicos
próprios (CARVALHO apud MARQUES, 2006, p. 1), pressupõe, além de

um

conjunto de medidas mitigadoras universalizadas, medidas voltadas a uma
compreensão local, aproximadas à realidade à que essas comunidades constituem,
e a partir desta condição, a realização de proposições mais efetivas considerando
suas

singularidades e especificidades, assim como a amplitude de Ministérios

envolvidos para formula-las. Para Silva, ao assegurar o direito à terra é a principal
via à possibilidade de sobrevivência, preservação do patrimônio cultural/material,
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exercício da cidadania e da autonomia econômica das comunidades negras rurais,
presentes e futuras:
Busca-se a autonomia econômica e garantia de condições para sua
reprodução física, a independência e o respeito aos valores e às tradições
desses grupos, possibilitando às atuais e futuras gerações a oportunidade
de permanecerem em suas comunidades, desde que assim o queiram,
gozando de condições reais de sobrevivência, situação está que precisa ser
potencializada, principalmente com a reincorporação das terras que lhes
foram expropriadas. (SILVA, E. 2016, p. 383)

Figura 01 – Linha do Tempo – Escravidão no Brasil

Fonte: Autora, 2017
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Figura 02 – Linha do Tempo – Escravidão no Brasil

Fonte: Autora, 2017
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1.2 Situação das Escolas em Comunidades Remanescentes Quilombolas
no Brasil
A educação formal da população afrodescendente no Brasil segue a
lógica de histórica de fragilização como projeto de sociedade desde o período
colonial, no qual “o Brasil escravocrata negava aos negros a prática da
educação formal e a presença dos escravos na escola era considerada uma
ameaça à estabilidade da social da época”, pelos quais a exclusão e
marginalização da população de matriz africana dos processos de educação
formal “era entendida tanto como garantia de “ordem social” assim como
evitaria a “ameaça de influência negativa que os escravos poderiam exercer
nesses espaços” (FONSECA apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.201).
Verifica-se esta predisposição na Constituição Política do Império do Brasil,
conhecida como Constituição de 1824, por meio do decreto Nº 1.331-A de
1854, no Art. 69, na qual determinava que não poderiam ser admitidos á
matricula escolar e não poderiam frequentar as escolas: “os meninos que
padecerem molestias contagiosas”, “os que não tiverem sido vaccinados" e “os
escravos” (BRASIL, 1854). De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana:
“O Brasil, Colônia, Império e República, teve historicamente, no
aspecto legal, uma postura ativa e permissiva diante da discriminação
e do racismo que atinge a população afrodescendente brasileira até
hoje. O Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que
nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos, e a
previsão de instrução para adultos negros dependia da
disponibilidade de professores”. (BRASIL, 2004, p. 7)

A educação formal negra neste momento estava atrelada “à minimização
do impacto que o fim do trabalho escravo geraria no perfil da sociedade
brasileira, que passava a receber um grande número de negros na condição de
cidadãos livres” (FONSECA apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.201), era um
meio para reforçar o processo de exclusão do negro da sociedade. Toma-se
como exemplo a Lei do Ventre Livre, de 1871, lei que libertava os filhos de
ventre escravo e permitia ao cativo a formação de pecúlio, com o qual poderia
comprar a sua liberdade” (CUNHA, 2015, p.15). Contudo, estas crianças
deveriam permanecer até os oito anos sob a posse dos senhores e, se os
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senhores assim desejassem, ao completar oito anos poderiam ficar sob a sua
guarda até os 21 anos ou poderiam ser entregues por estes ao Estado, que
ficaria incumbido por sua educação, e encaminhadas para instituições como
asilos agrícolas e orfanatos, mediante indenização aos senhores (FONSECA
apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.201). A partir da aprovação desta lei, “a
educação e a liberdade passaram a ser discutidas de maneira articulada”, a
educação das crianças libertas tornava-se responsabilidade “daqueles que
escravizavam as mães” e era desconsiderada a educação da criança que
nascida anterior a ela. Outra condição frente a esta articulação, é que a
“instrução elementar ocorreria sempre que possível, tornando-se uma
determinação vaga, sem garantia dos direitos dessas crianças à educação”,
interessante aos senhores de escravo, pois, além de desestruturar a família
negra e evitar que a criança negra busca-se refúgio nos quilombos, não visava
a instrução e a emancipação das crianças e sim a garantia que não houvesse
mudança na posição social negra que pudesse ocorrer por meio de
“oportunidades de educação e emancipação intelectual”, representando
grandes riscos aos lucros pela saída dos negros dos processos produtivos
(FONSECA apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.202). Em 1878, ano anterior
ao qual os primeiros filhos de cativos seriam considerados livres, foi aprovado
um decreto que estabelecia que “os negros só podiam estudar no período
noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso
pleno dessa população aos bancos escolares” (BRASIL, 2004, p. 7), agravando
ainda mais a segregação entre brancos e negros no campo da educação.
(FONSECA apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.202).
Entre os anos de 1871 e 1884, segundo Fonseca, das crianças nascidas
libertas, cerca de 113 foram entregues ao Estado, sendo que, na província do
Rio de Janeiro, das 82.566 crianças nascidas libertas somente 21 foram
entregues ao Estados. Segundo Junior, de 100 crianças que eram entregues,
80 morriam antes de contemplar um ano de idade (JUNIOR, 2009, p.22). Estes
números denunciam que as crianças libertas continuavam nas fazendas,
escravizadas, tolhidas do seu direito à educação formal (FONSECA apud
CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.202). Apesar deste contexto, a população
negra se aproximava do saber escolar, dos saberes formais exigidos
socialmente, na medida da “necessidade de ser liberto ou de usufruir da
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cidadania quando livre”, condição somente possível a partir da organização dos
próprios negros. Mesmo que não de forma massiva, algumas camadas
populacionais afrodescendentes atingiram determinado nível de instrução por
meio da formação de suas próprias escolas, instruídas por pessoas já
escolarizadas ou adentrando a rede pública (CAMPOS, GALLINARI, 2017,
p.202).
O movimento negro, surgido da necessidade da luta por emancipação
econômica, política e social da população afro descente, sobretudo em um
quadro de discriminação e preconceito raciais, foi – e ainda é – imprescindível
na reivindicação e conquistas por direitos desta parte da população à
Educação. Os ativistas sempre tiveram a educação como questão central,
mesmo reconhecida como não única resolução de saída aos impasses sociais,
mas por também construir conhecimento sobre si e sobre o outro, formar
quadros intelectuais e políticos, e ser critério de seleção/exclusão das
oportunidades de trabalho (CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.203).
Pode-se, segundo Campos e Gallinari (2017), apoiadas em Domingues
(2007), que o movimento negro brasileiro pode ser compreendido em três
períodos. O primeiro, entre os anos de 1889 e 1937, possui como marco a
proclamação da República, frente a luta contra sistemas de marginalização pós
abolição da escravatura, que formaram em alguns estados do país grêmios,
clubes e associações. Concomitantemente, formou-se a chamada “imprensa
negra”, com a produção de jornais por negros que objetivavam tratar as suas
questões com enfoque ao enfrentamento das mazelas em diversos campos.
Em 1931, o movimento fortaleceu-se consideravelmente com a fundação da
Frente Negra Brasileira (FNB) em São Paulo, “uma organização com
reivindicações políticas deliberadas”, possuindo grupos homônimos em vários
estados, transformando o movimento em uma organização de massa, com
mais de 20.000 associados. Para a Educação, devido a sua grande
importância, a FNB propicia aparatos financeiros para “manter escola, grupo
musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer
serviços médico e odontológico, cursos de formação política, artes e ofícios,
mais o jornal A Voz da Raça” (CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.203). Em 1936,
a FNB torna-se partido político com o intuito de participar das próximas
eleições, entretanto, com a instauração da ditadura do Estado Novo, junto com
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outras organizações políticas, foi extinta (DOMINGUES apud CAMPOS,
GALLINARI, 2017, p.203).
O segundo período, ainda segundo Campos e Gallinari (2017), apoiadas
em Domingues (2007), entre os anos de 1937 e 1964, momento que qualquer
movimento contrário aos interesses do Estado Novo era fortemente
repreendido, de modo que o movimento negro ressurgi a partir da queda de
Getúlio Vargas, entretanto, não possuía o mesmo poder de aglutinação que a
fase anterior. Os principais agrupamentos neste período foram União dos
Homens de Cor (UHC) e o Teatro Experimental do Negro (TEN). O UHC,
formado em Porto Alegre em 1943, possuía o objetivo de “elevar o nível
econômico e intelectual dos negros em todo o Brasil”, já o TEN, formado no Rio
de Janeiro em 1944, sob o objetivo de “formar um grupo teatral composto
apenas por atores negros”, e como desdobramento “o grupo adquiriu um
caráter mais amplo, tendo como principais atuações: publicação do jornal
“Quilombo”, oferta de cursos de alfabetização, corte e costura, fundação do
Instituto Nacional do Negro e do Museu do Negro, além da organização do I
Congresso do Negro Brasileiro, em 1950” (DOMINGUES apud CAMPOS,
GALLINARI, 2017, p.203).
O terceiro período, ainda segundo Campos e Gallinari (2017), apoiadas
em Domingues (2007), entre os anos de 1978 e 2000, a partir da reorganização
política pós Ditadura Militar, e ascensão de movimentos populares, sindical e
estudantil. Como destaque a este período, a fundação do Movimento Negro
Unificado (MNU) e posteriormente foi criado o Movimento Unificado Contra a
Discriminação Racial (MUCDR), “visando à realização de eventos políticos para
lutar contra a opressão racial, a violência, o desemprego e o subemprego e a
marginalização

da

população

negra”

(DOMINGUES

apud

CAMPOS,

GALLINARI, 2017, p.204). Fortalecido, o movimento passa a atuar no campo
da Educação, com a revisão dos conteúdos dos livros didáticos, capacitação
dos professores ao acesso à internet, reavaliação do papel do negro no Brasil e
inclusão do ensino da história da África nas escolas.

Entre outras ações,

buscou-se também a valorização e o resgate das culturas ancestrais, por meio
da “incorporação do padrão de beleza, de vestimentas e da culinária, assim
como a utilização de nomes africanos, principalmente de origem ioruba, além
de priorizar as religiões de matriz africana” (DOMINGUES apud CAMPOS,
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GALLINARI, 2017, p.204). Como consenso, a partir de 2000, os movimentos
negros brasileiros passam a ter como “necessidade da implantação de ações
afirmativas no Brasil, em especial na educação básica, no ensino superior e no
mercado de trabalho”, por isso, as discussões neste momento passam tratar a
educação como um componente fundamental para a construção da igualdade
racial, e por distensão do movimento, em especial ao que se refere ao ano de
2003, “as discussões estiveram mais presentes, vide a progressiva implantação
da política de cotas nas universidades e a criação da lei 10.639/03, que torna
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” (GOMES
apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.204). Em acordo com a posição de
Piovesan (2007), pode-se concluir a partir do quadro exposto que, para a
garantia para “haver de fato a implantação do direito à igualdade no Brasil - no
exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais” –
perpassa pela adoção de medidas que eliminem a exclusão étnica-racial
(PIOVESAN apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.205).
Nesse sentido, para Oliven (apud CAMPOS; GALLINARI, 2007), a partir
desse contexto de lutas, surge em um cenário nacional a busca por “ações
afirmativas”, ou seja, um “conjunto de políticas públicas para proteger minorias
e grupos que, em uma determinada sociedade, tenham sido discriminados no
passado” visando “remover barreiras, formais e informais, que impeçam o
acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de
liderança” (OLIVEN apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.205), com destaque
em 2001, “a partir da participação do país na III Conferência Mundial de
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância
Correlata, realizada em Durban, África do Sul, na qual o Brasil se posicionou a
favor de políticas públicas que favoreçam os grupos historicamente
discriminados” (OLIVEN apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.205).
A primeira proposta legislativa de “ação afirmativa” para a população
afrodescendente, data de 1983, apresentada por Abdias do Nascimento,
deputado federal pelo Rio de Janeiro, determinava a “isonomia social do negro,
abrangendo áreas como emprego público e privado, educação, Forças
Armadas, reserva de bolsas de estudos concedidas pelo Ministério e
secretarias de Educação para os negros, garantia de vagas no Instituto Rio
Branco e modificações nos currículos escolares e acadêmicos em todos os
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níveis,

retratando

as

contribuições

positivas

dos

africanos

e

seus

descendentes”, que, apesar de não ter sido apreciada na época, abriu frentes
de discussões e lutas a favor da implantação de medidas afirmativas
(MEDEIROS apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.205) O marco legislativo
fundamental a favor das ações afirmativas sociais brasileiras, data de 1988,
com a Constituição Cidadã, no qual, entre outras importantes determinações,
estabelece a Educação como um direito social fundamental e universal. Com a
nova constituição fez-se, nesse sentido, contribuições relevantes para a
“Educação no Ensino Básico”, por meio dos art. 205, que torna a educação um
direito fundamental a todos e o art. 206, que os princípios do ensino deverão
ser baseados na igualdade e pluralidade.
Seguidas a Constituição, propõe-se medidas afirmativas para a
construção de um cenário favorável as práticas para a redução das
desigualdades e compensação, reparação, valorização e emancipação da
população afrodescendente no Brasil, galgando novas perspectivas, como por
exemplo, a Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes
e bases para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática História e Cultura Afro-Brasileira e para o ensino superior e a Lei
n°12.711 de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, que estabelece 50% de
cotas para negros nos processos seletivos de universidades e institutos
federais, assim como a promoção de programas políticos afirmativos como o
Programa Universidade para Todos (ProUni), Programa Bolsa Permanência,
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, Programa
Institucional de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas (PIBIC-AF) e o
Programa de Extensão Universitária (PROEXT).
No cenário da Educação Escolar Quilombola, a partir de discussões por
meio de forte mobilização dos movimentos negros na década de 1980, o que
tange à Constituição Cidadã, as conquistas legais não eram suficientes.
Enquadrada na categoria de “educação do campo”, haviam importantes
particularidades que não eram contempladas, como as lutas e reivindicações
pelo direito à terra como parte fundamental para a proteção e promoção dos
usos, costumes e tradições, à cultura, à construção identitária para a
valorização do auto reconhecimento como grupos culturalmente diferenciados
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e sujeitos de direito a sua continuidade, à ancestralidade, à memória e ao
desenvolvimento social, cultural, político e econômico assim como suas formas
próprias de organização social.
Neste sentido, em 2010, têm-se como avanço a homologação pelo
Conselho Nacional da Educação (CNE), vinculado ao Ministério da Educação
(MEC), das “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica”.
Resolução esta que destaca a Educação Escolar Quilombola (EEQ) da
educação em zonas rurais nos artigos 21 e 41, explicitando a esta a
necessidade de uma pedagogia própria:
Art. 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos
constitutivos do desenvolvimento educacional: I - a Educação Infantil,
que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a
Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos; II - o Ensino Fundamental,
obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e
tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro)
anos finais; III - o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três)
anos. Parágrafo único. Essas etapas e fases têm previsão de idades
próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para
sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre
outros: I - de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar; II - de
retenção, repetência e retorno de quem havia abandonado os
estudos; III - de portadores de deficiência limitadora; IV - de jovens e
adultos sem escolarização ou com está incompleta; V - de habitantes
de zonas rurais; VI - de indígenas e quilombolas; VII - de
adolescentes em regime de acolhimento ou internação, jovens e
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos
penais. (BRASIL, 2012)

Art. 41. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades
educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo
pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de
cada comunidade e formação específica de seu quadro docente,
observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e
os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Parágrafo
único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas,
bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a
diversidade cultural. (BRASIL, 2012)

Aliados as questões emancipatórias e de valorização histórico-cultural
da população de matriz africana, os debates sobre a urgência de diretrizes
específicas quilombolas como um projeto político-pedagógico apontavam o
papel da educação escolar formal como reprodutor das desigualdades e que
era necessária uma nova abordagem dos conteúdos aplicados e sobre o
respeito de sua participação na história nacional. Havia a necessidade de
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discutir-se a função social das escolas que atendem as comunidades, e por
consequência, “os problemas relativos à garantia do acesso à educação
pública e da horizontalidade das relações no interior da escola foram expostos;
os movimentos sociais identitários passaram a denunciar o papel que a escola
apresentava na expressão, repercussão e reprodução do racismo, além das
discriminações presentes na organização curricular e nos livros didáticos, entre
outros materiais (MIRANDA apud CAMPOS, GALLINARI, p. 207, 2017). Em
resposta às reivindicações de movimentos sociais, com impreterível destaque
aos movimentos negros, a cerca de um projeto pedagógico específico, em
2012, o CNE apresenta na resolução n°8 as “Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Quilombola na Educação Básica” (DNCEQEB). Como grande
avanço, a resolução define como direito à Educação Escolar Quilombola, tanto
em áreas rurais como urbanas.
Quanto

aos

espaços/equipamentos

escolares

quilombolas,

as

DNCEQEB estabelecem que esses devem estar inseridos dentro do território
dos remanescentes quilombolas ou próximos à essas comunidades, atendendo
de maneira significativa integrantes oriundos desses territórios, e quando
houver a excepcional necessidade, atender por meio de nucleação as escolas
em zonas rurais que promovam os anos finais de ensino. Determina também
que, serão levados em consideração a participação das comunidades e líderes
quilombolas na definição do lugar de implantação, bem como a possibilidade
de os estudantes realizarem o percurso a pé, em segurança, na menor
distância possível e que deverão ser construídas pelo poder público sem
prejuízo as instituições comunitárias e que esta estrutura física seja adequada
ao contexto quilombola considerando os aspectos ambientais, econômicos e
sócio culturais de cada quilombo, garantindo as condições de acessibilidade
universal. (BRASIL, 2012, p. 5-6).
Atualmente, a partir de dados do Censo Escolar da Educação Básica
2016 (INEP, 2017, p.5), verifica-se que existem cerca de 2.369 Escolas
Quilombolas no Brasil, com aproximadamente 241.925 matrículas (INEP, 2017,
p.5). Para Campos e Gallinari (2017), pautadas em Miranda (2012), mesmo
que a implantação da Educação Escolar Quilombola tenha desestabilizado os
estigmas sociais de inserção subalterna da população negra na sociedade - e
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no sistema escolar, dentro da sua existência e regulamentação, ainda assim
encontra-se em situação adversa, “o histórico de desigualdades, violência e
discriminações que recai sobre esses coletivos afeta a garantia do seu direito à
educação, à saúde, ao trabalho e à terra” (BRASIL, 2013, p. 440).
A situação da Educação Escolar Quilombola Brasileira ainda é precária:
“não há escolas em todas as comunidades, e, quando lá estão, as condições
são extremamente precárias, tanto no funcionamento quanto na estrutura”
(MIRANDA apud CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.207). Apesar de não existirem
dados específicos sobre a evasão escolar ou índices de analfabetismo nas
comunidades remanescentes quilombolas sobre o território nacional, de acordo
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) por meio do
relatório “Situação da Infância e da Adolescência Brasileira 2009 – O Direito de
Aprender: Potencializar Avanços e Reduzir Desigualdades”, em relação as
crianças que não estão na escola com idade escolar compatível ao Ensino
Fundamental, são “as mais atingidas são as negras, indígenas, quilombolas,
pobres, sob risco de violência e exploração, e com deficiência”, sendo que,
“desse contingente fora da escola, 450 mil são crianças negras e pardas”
(UNICEF, 2009).
De acordo com dados da Seppir, das famílias 80.000 famílias
quilombolas cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico)
do Governo Federal, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), cerca de 24,81 % desta população não sabe ler
(BRASIL, 2013, p.9). De acordo com a “Pesquisa de avaliação da situação
alimentar e nutricional em comunidades quilombolas tituladas”, promovida pelo
Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), realizada em 2013, a
escolaridade das lideranças comunitárias é baixa, cerca de 5,0% das
lideranças pesquisadas nunca estudaram, somente 16,1% possuíam a
formação do Ensino Fundamental e 50% possuíam a formação do Ensino
Fundamental incompleta. A pesquisa também aferiu a baixa escolaridade de
grande parte dos “chefes de família”, dos quais, 84,2% não havia completado
sequer o Ensino Fundamental. Ainda segundo SAGI, lideranças comunitárias
apontavam que “ainda faltavam escolas primárias em quase 20% das
comunidades pesquisadas”. A situação das escolas secundárias se fez mais

64

alarmante, estas estariam ausentes em cerca de 90,8% das comunidades. O
transporte escolar “também não atingia a totalidade das comunidades: para
31,1% das poucas escolas de ensino médio não havia cobertura por transporte
escolar”, e, de acordo com as lideranças comunitárias, em 12,4% das escolas
das comunidades não havia alimentação escolar em que pese a capilarização
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (SAGI, 2013, p.5).
Outro fator relevante a considerar como adversa à situação Educação
Escolar Quilombola é a descontinuidade do ensino e por consequência a
diminuição dos anos de estudo. Essa situação, em relação ao quadro étnico
brasileiro, as pesquisas apontam considerável discrepância entre as médias
anuais de estudos entre negros e brancos. De acordo com os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE
(2009) e analisada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em
2010, “a média de anos de estudo da população com 15 anos ou mais é
diferente entre brancos e negros: enquanto os primeiros estudam cerca de 8,4
anos, a média da população negra cai para 6,7”. No universo da Educação
Escolar Quilombola, esses números estão diretamente relacionados com a
baixa quantidade de escolas quilombolas que ofertam o ensino médio.
Segundo Campos e Gallinari, a partir de dados do INEP em 2014, das escolas
quilombolas que existiam naquele momento no país, cerca de 2.174 ofertavam
o Ensino Fundamental, enquanto o Ensino Médio era oferecido em apenas 74,
e, todos os estados que possuem escolas em território quilombola ofertam o
Ensino Fundamental, entretanto, quando observada a situação das escolas que
ofertam o Ensino Médio era drasticamente menor, sendo zero nos estados do
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e
Rondônia; Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e São Paulo possuem uma única instituição de ensino com essa
especificidade”

(CAMPOS,GALLINARI,

2017,

p.212).

Desse

modo,

os

estudantes quilombolas, não possuem alternativa para continuarem os estudos,
passível de compreensão o desinteresse desses estudantes em buscarem a
continuidade de sua formação por meio de outras escolas que não são
quilombolas, primeiro por essas estarem longe dos quilombos e em segundo
por não abordem os a sua realidade, seus princípios, suas dificuldades, suas
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perspectivas, costumes e vivencias, possivelmente tendo que conviver com
manifestações de racismo e preconceito.
Apesar das escolas quilombolas estarem presentes em quase 80% dos
territórios quilombolas do país, a sua presença “não assegura que a Educação
Escolar Quilombola seja baseada nas Diretrizes Curriculares e que a escola
tenha um espaço físico satisfatório” (CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.212). A
respeito da qualidade e desempenho dos espaços das escolas quilombolas
brasileiros, é sabido de maneira superficial pois não existem dados mais
específicos, a partir de informações divulgadas pelo Ministério da Educação,
que também se encontram em um quadro severa precariedade, se configuram
como “unidades educacionais que estão longe das residências dos alunos e as
condições de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de
pau-a-pique (...), há escassez de água potável e as instalações sanitárias são
inadequadas”. Ainda segundo o INEP (2016), 82,4% destas escolas não
possuem biblioteca ou sala de leitura, condição obrigatória a partir da Lei
n°12.244, de 24 de maio de 2010, e 91% destas escolas não possuem quadra
esportiva. Segundo Campos e Gallinari, “os piores indicadores da educação em
nível nacional fazem referência às escolas quilombolas; estas são, em geral,
muito pequenas - uma média de duas salas - e funcionam em regime
multisseriado, (...) normalmente as construções são de pau a pique, não
possuindo energia elétrica, água encanada e saneamento básico” (CAMPOS,
GALLINARI, 2017, p.212). Se a escola é “uma instituição que atua na
construção de uma sociedade menos injusta e excludente, possibilitando que
as diferenças culturais sejam expressas e respeitadas” (SOARES apud
CAMPOS, GALLINARI, 2017, p.212), de certo, a baixa qualidade dos espaços
escolares quilombolas impacta negativamente na realização deste processo.
A exclusão dos outros membros das comunidades nos processos e
práticas educacionais corroboram para a consolidação de um ciclo que reaviva
todas as problemáticas aqui apresentadas. Além de ser baixo o número de
docentes quilombolas presentes nas escolas quilombolas, e a resistência de
muitas equipes de coordenação em tratarem de conteúdos interligados às
especificidades das comunidades (REIS, M., 2016, p.134), “não há participação
da comunidade na elaboração dos planejamentos das escolas, sendo que a
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maioria não possui um projeto político-pedagógico”, este aspecto “pode
prejudicar a inclusão de conteúdos que tratem das especificidades das
comunidades no cotidiano escolar, como suas origens e memórias, tradições
culturais, sociais lutas e mobilizações políticas” (REIS, M.,2016, p.132).
Tratando dos conteúdos abordados nas escolas quilombolas, o material
didático utilizado “de modo geral apresenta em sua composição a história a
partir do ponto de vista do homem branco, tornando invisíveis as demais
populações, negras ou indígenas”. A não representatividade e invisibilidade dos
povos tradicionais brasileiros ou de sua história de luta frente os processos
históricos de desqualificação e discriminação nos materiais didáticos perpetua
a condição que estes sejam também sejam “inferiorizados em suas páginas,
cria e reforça diversos estereótipos, acarretando na negação de seus valores
culturais, o que, consequentemente, acaba por dar preferência aos grupos
sociais de culturas exaltadas como superiores” (CAMPOS, GALLINARI, 2017,
p. 204).
Ademais, segundo Campos e Gallinari (2017), apoiadas em Soares (2008),
as crianças quilombolas, mesmo se autorreconhecendo quilombolas, aos
outros que não pertencem a comunidade se dizem não quilombolas ou omitem
esta informação, uma vez que se torna difícil a estas crianças assumirem a
identidade de uma comunidade tão estigmatizada pela sociedade, por isso a
vital relevância Educação Escolar Quilombola, é por meio dela que a “cultura
negra é trabalhada: a partir da valorização e da afirmação e do diálogo sobre a
realidade

história

e

social

dos

jovens

quilombolas;

fomentando

o

empoderamento dos estudantes, para que se construa uma identidade positiva
de seu povo; consequentemente, por meio de tudo que foi dito acima, torna-se
possível desconstruir a noção de inferioridade relegada aos negros” (CAMPOS,
GALLINARI, 2017, p. 214).

67

2

MATERIAIS E MÉTODOS

68

2

MATERIAIS E MÉTODO
Como determinar qual metodologia a ser utilizada em determinada

pesquisa? Para Lakatos e Marconi, “o método é o conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite
alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o
caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”
(LAKATOS, MARCONI, 2003, p.83). Por sua vez, para Popper a primeira etapa
do método “é o surgimento do problema”, “toda investigação nasce de algum
problema teórico/prático sentido”, “este dirá o que é relevante ou irrelevante
observar, os dados que devem ser selecionados” (POPPER, apud LAKATOS,
MARCONI, 2003, p.97). O problema compreendido por essa pesquisa é a
necessidade de avaliar a qualidade e a relevância dos espaços educacionais
presentes nas comunidades tradicionais afrodescendentes em remanescentes
quilombolas.
2.1 Objetivo da Pesquisa
A partir da problemática exposta, define-se como objetivo principal desta
pesquisa aplicar a metodologia de Avaliação Pós-Ocupação em uma
comunidade remanescente quilombola no Brasil. Trata-se de uma avaliação
pioneira neste tipo de comunidade avaliando um equipamento escolar e uma
pesquisa exploratória sobre a aplicação do Índice de Bem-Estar Urbano a partir
da satisfação dos usuários.
2.2 Objetivos Específicos
De modo específico busca-se focalizar a qualidade do equipamento
escolar em seus aspectos construtivos, em seus aspectos funcionais, em seus
aspectos de conforto ambiental, das qualidades de seu território, assim como
verificar a sua relevância aos processos emancipatórios desta comunidade.
Para tanto, define-se como objetivos específicos demonstrar:
d) O desempenho do complexo escolar da Escola Estadual Maria Antônia
Chules Princesa em seus aspectos construtivos, funcionais, de conforto
ambiental e a satisfação dos usuários diante destes aspectos;
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e) O “índice de Bem-Estar Urbano” da região onde se encontra a Escola
Estadual Maria Antônia Chules Princesa, a comunidade Remanescente
Quilombola André Lopes, a partir da satisfação dos usuários diante das
condições deste território;
f)

A relevância deste equipamento escolar e do seu território para as

comunidades remanescentes quilombolas inscritos dentro da Área de Proteção
Ambiental Quilombos Médio Ribeira, em especial à Comunidade André Lopes,
onde se localiza o estudo de caso, sob os aspectos de como estes influenciam
à valorização cultural e preservação dos saberes ancestrais, como contribuem
para emancipação política, social e econômica de seus membros,

e sua

pertinência para a construção de um território social democrático;

2.3. Justificativa para a pesquisa

A partir das observações já apresentadas, aliadas às diretrizes do Plano
Nacional de Ensino 2014 - 2024 (PNE), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014,
no qual busca melhorias para o cenário da Educação Brasileira por meio de
metas a serem cumpridas até o ano de 2024, constata-se que a reflexão sobre
os espaços de aprendizagem construídos em áreas de remanescentes
quilombolas se faz com urgência necessária, uma vez que:
1) Se for considerado, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) (2009), que 20% das escolas já tituladas
não possuem escolas primárias e 91,8% não possuem escolas
secundários e dentro das que existem possuem infraestrutura precárias,
a grande demanda pela construção de novos espaço e adequação dos
existentes, hoje, precários, é imperativa. Se for considerado de modo
específico, no melhor dos cenários, os processos de reconhecimento
das comunidades quilombolas e a titulação das terras que ocupam que
estão em tramitação sejam oficializados, a demanda por escolas
aumentará significante nos próximos anos.
2) Se forem consideradas as diretrizes do PNE, no “Tema 08”, que propõe
a elevação da idade média curricular ao modo de alcançar minimamente
12 de anos de estudo, principalmente dedicado “as populações do
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campo, da região de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por
cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística” (BRASIL, 2014, p. 34), o número de escolas em remanentes
quilombolas que ofertam o ensino médio também aumentará, com a
necessidade de execução de novos espaços ou a adequação dos
espaços existentes;
3) Se for considerado o “Tema 10”, do mesmo plano, com o objetivo de
oferecimento de 25% das matrículas do Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional, o programa arquitetônico dos espaços de ensino
e aprendizagem deverão ser alterados afim de atender novas práticas
de ensino conciliando as características de estudantes de diferentes
idades;
4) Se for considerado que a Educação Quilombola, de acordo com as
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica Quilombola, deve propor
“a

articulação

entre

os

conhecimentos

tradicionais

e

práticas

socioculturais próprias das comunidades quilombolas, num processo
educativo dialógico e pedagógico” e “considerem(...) os seus processos
próprios de ensino e aprendizagem e as suas formas de produção e de
conhecimento tecnológico” (BRASIL, 2012. p.9), os espaços propostos
pelos Conselhos de Ensino por intermédio das Secretárias de Ensino,
nos diversos estados e municípios, deverão ser repensados para
promover e garantir esse processo educacional dialógico seja completo;
5) Se respeitado à essas comunidades, de acordo com Diretrizes Nacionais
para a Educação Básica Quilombola, o direito de possuírem “recursos
ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências
históricas que permitam perpetuar sua memória” e esses recursos
ambientais são determinantes “como condição para a sua reprodução
cultural, social, religiosa ancestral e econômicas” (BRASIL, 2012, p.4),
as práticas sustentáveis, de eficiência energética e conforto ambientais
devem ser comtempladas no projeto, execução, vida útil e manutenção
nos espaços construídos e não construídos dessas comunidades,
inclusive ao espaço escolar, havendo a necessidade de revisão das
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práticas

construtivas

e

ocupação

tradicionais,

considerando

as

especificidades de cada comunidade nas suas diferentes esferas,
situação adversa a situação do histórico construtivo brasileiro que “nas
últimas décadas, têm-se adotado soluções urbanísticas e construtivas
em larga escala, para atender uma população que via de regra, muito
heterogênea, cujo o repertório cultural, hábitos, atitudes e crenças são
bastante distintos já no próprio conjunto, e mais ainda em relação aos
projetistas” (ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.27).

2.4 Revisão Bibliográfica Especializada
Para compreender a posição que a problemática ocupa, definir o objeto
e os objetivos da pesquisa e seus procedimentos e métodos é imprescindível a
revisão da bibliografia especializada. Considerando o entendimento sobre
situação dos remanescentes quilombolas brasileiras, a pesquisa apropriou-se
especialmente das avaliações, relatórios e diretrizes desenvolvidos pela
Organização das Nações Unidades, devido a sua relevância em pesquisa e
atuação nacional e internacional e por estar compromissada com os princípios
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), dos dados coletados e
apresentados pelo Ministério dos Direitos Humanos por intermédio da
Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Ministério do
Desenvolvimento Social por intermédio da Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação (SAGI), Ministério da Cultura por intermédio da Fundação Cultural
Palmares (FCP) e Ministério da Agricultura por intermédio do Instituto de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Apoiou-se também, dentro da
condição que esta situação está atrelada à processos históricos, políticos,
culturais e econômicos brasileiros, entre outros autores, principalmente nos
estudos do historiador João José Reis.
Em relação aos processos a situação da Educação Quilombola no
Brasil, a pesquisa pautou-se nos indicadores apresentados pelo Ministério da
Educação por intermédio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira publicadas no Censo Escolar (INEP), entre outros
autores, especialmente nos estudos das geografas Margarida Cássia Campos
e Tainara Sussai Gallinari.
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A partir do entendimento das condições fundamentais para a promoção
da

Educação

para

a

cidadania,

compreendendo

dentro

destas

as

características territoriais, tanto do equipamento escolar quanto do território
que este integra, em relação aos estudos sobre os conceitos de “Território
Educador” e “Território Social Democrático”, a pesquisa apropria-se, entre os
autores, principalmente dos trabalhos do educador/pedagogo Paulo Freire, do
educador Moacir Gadotti e do geografo Milton Santos. Em relação a prática da
leitura do território, objeto da pesquisa, apoia-se nas pesquisas do Instituto
Sócio Ambiental (ISA), na pesquisa do antropólogo Antônio Carlos Diegues e a
legislação vigente, em destaque: Lei Estatuto da cidade, Lei n° 10.257, de 10
de julho de 2001, O Plano Diretor – Estância Turística de Eldorado, Lei
Municipal n° 6888/06, Novo Código de Obras do Município e Estância Turística
de Eldorado, Lei Municipal Complementar n° 015/95 e Lei de Criação da Área
de Proteção Ambiental Quilombos Médio Ribeira (APA), unidade de
conservação ambiental (UC) onde se localiza o objeto de estudo, Lei Estadual
de nº 12.810, de 21 de fevereiro de 2008.
Sobre os aspectos tangíveis ao edifício do equipamento escolar foram
consideradas as publicações da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) e a legislação vigente, em especial: Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil, parecer do Ministério da
Educação por intermédio do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da
câmara de Educação Básica, de n° 04/2000, de 16 de fevereiro de 2000,
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB), resolução
DO Ministério da Educação (MEC) por intermédio do Conselho Nacional da
Educação, de nº 4, de 13 de julho de 2010, as Diretrizes Nacionais para a
Educação Básica Quilombola, resolução do MEC por intermédio do CNE, de nº
8, de 20 de novembro de 2012, e Lei do Plano Nacional de Educação, de Lei
nº 13.005, de 25 de junho de 2014.
Quanto ao ato de avaliar espaços, dentro dos quesitos de sua qualidade e
desempenho, a pesquisa apropria-se dos princípios e procedimentos da
Metodologia de Avaliação Pós-Ocupação (APO). Sobre este direcionamento, a
pesquisa norteia-se a partir dos estudos, entre outros autores, dos arquitetos
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Marcelo de Andrade Romero e Sheila Ornstein, e dos critérios e requisitos
determinados pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) por
meio das Normas Brasileiras (NBrs). Destaca-se as normas: NBr 9050 –
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBr
8995 – Iluminação em ambientes de trabalho, NBr 15215/3 – Iluminação
Natural, NBr 175575 – Norma de Desempenho das Edificações, de 2013 e NBr
10152 – Níveis de ruído para conforto acústico, 1987. Esta última, possui
dentre seus princípios, preocupações imprescindíveis à qualidade urbana e
arquitetônicas, com “o foco nas exigências dos usuários para o edifício
habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso e não na
prescrição de como os sistemas são construídos” (BRASIL, 2013, p.2), e
“incentivar e balizar o desenvolvimento tecnológico e, de outro, orientar a
avaliação da eficiência técnica e econômica das inovações tecnológicas” e a
universalização do método considerando “a natureza conflitante dos critérios de
medições”, dos requisitos cada atividade de uso e das especificidades
bioclimáticas de cada região. (BRASIL, 2013, p.3). Sua formulação teve como
parâmetro de referência normas e diretrizes de projeto, nacionais e
internacionais, amplamente reconhecidas pela comunidade acadêmica, com
destaque à “ASHRAE Standard 140 - AMERICAN SOCIETY OF HEATING,
REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS. New ASHRAE
standard aids in evaluating energy analysis programs: Standard 140-2007” e a
“ISO 15686-1, Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 1:
General principle”.
2.5 Metodologia de Avaliação Pós-Ocupação
Para a realização de uma pesquisa que busca a avaliação de algo, de
acordo com os estudos de França, se faz “fundamental a adoção de métodos
claros de pesquisa e julgamento, de modo a identificar padrões, relativos ou
absolutos, que permitam julgar a qualidade; a coleta de informações,
observando sua relevância para a questão estudada; e a aplicação de padrões
que possibilitem validar essas informações de modo a julgar seu valor,
qualidade ou importância” (FRANÇA, 2011, p.8). Trazendo as contribuições de
França para o cenário desta pesquisa, com a intenção de responder ao objetivo
principal da pesquisa e a seus objetivos específicos , procura-se por uma
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metodologia que contribua para defender a importância do tema abordado, que
considere a relevância sobre a compreensão das conjunturas atuais como fruto
de processos históricos, passados e contemporâneos, e que considere a
avaliação dos espaços, livres ou edificados, afim de proposições de melhoria,
sob a ótica de requisitos, parâmetros e diretrizes construtivos previamente
estabelecidos que pudessem servir como referência de qualidade de análises e
medições técnicas, assim como verificar a satisfação e relevância destes para
seus usuários, no caso os membros das comunidades remanescentes
quilombolas. Assim, compreende-se como a potencialmente mais adequada ao
desenvolvimento desta pesquisa a metodologia de Avaliação Pós-Ocupação
(APO).
A APO, trata de uma série de métodos e técnicas afim de aferir fatores
positivos e negativos do ambiente construído em decorrer do seu uso, por meio
da

análise

dos “fatores

sócio

econômicos,

da

superestrutura urbanas dos sistemas construtivos,

sua

infraestrutura

e

conforto ambiental,

conservação de energia, fatores estéticos, funcionais e comportamentais,
levando em consideração do ponto de vista dos avaliadores, projetistas e
clientes, e também do usuário” (ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.27). É uma
metodologia eficaz para o “desenvolvimento de diagnósticos que subsidiem
recomendações e diretrizes calcadas nas efetivas necessidades dos usuários”
(ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.51). Consiste a partir desta série de métodos
de avaliação a concepção de diagnósticos que se baseiam no cruzamento
entre a satisfação do usuário e os laudos dos especialistas/avaliadores,
buscando identificar as expectativas dos usuários e aferir se os ambientes
estão satisfazendo estas expectativas (GALVÃO, 2011, p.25). Os diagnósticos
são propostos a partir da aplicação de diferentes métodos de avaliação, como
entrevistas, questionários, check list, walkthrough, medições in loco, mapas
comportamentais, entre outros.
Ademais, segundo Ornstein e Romero (2003), a APO diferencia-se das
avaliações clássicas, além da sua validade “ecológica”, por fazer análise,
diagnósticos e recomendações a partir da avalia do objeto de uso, in loco, na
escala e tempo reais (ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.27), considera assim
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como a análise física, a avaliação da satisfação do usuário, sem minimizar a
primeira:
A APO se distingue das avaliações de desempenho “clássicas”
formuladas nos laboratórios dos institutos de pesquisa, pois considera
fundamentalmente também aferir o atendimento das necessidades ou
o nível de satisfação dos usuários, sem minimizar a importância da
avaliação de desempenho físico ou “clássica””. (ORNSTEIN,
ROMERO, 2003, p.26).

Sobre os benefícios da utilização da APO, entre as contribuições mais
relevantes, pode-se ressaltar a possibilidade de fundamentar estratégias no
campo da construção civil e nos projetos de arquitetura e urbanismo, por
exemplo, mitigar ou corrigir problemas detectados no próprio objeto avaliado, o
desenvolvimento de programas de manutenção física e de conscientização do
usuário se houver a necessidade de reconverter dinâmicas comportamentais
(ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.27), a possibilidade da confecção de um
banco de dados para retroalimentar o ciclo de processos de produção de
ambientes existentes e futuros, principalmente sob a perspectiva das condições
ambientais, de manutenção, diminuir o custo global do edifício, principalmente
quanto a sua operação, atenuar condições insatisfatórias constatadas
(LIMONGI, 2011, p.99), e contribuir para a revisão de normas existentes e
concepção de normas futuras. Além disso, como comenta Villa, outro benefício
da APO é que esta metodologia implica na aplicação de múltiplos métodos de
avaliação, isto possibilita contrabalancear possíveis desvios/tendências dos
resultados, considerando diferentes perspectivas para avaliar uma mesma
questão:
A mescla de métodos na APO – qualitativas e quantitativas –
fundamenta-se na possibilidade de coleta de diferentes tipos de
dados, permitindo, principalmente, contrabalançar possíveis
desvios/tendências dos resultados. Com isso, buscam-se
metodologias de avaliação com abordagens não convencionais, que
considerem outros componentes da avaliação que não propriamente
a aferição física do ambiente construído, e tratam de diferentes
percepções das características que interferem no comportamento do
usuário” (VILLA, 2016, p.117).

Para Limongi (2011), apoiada em Orstein (2005), a adoção da APO para a
avaliação

dos

ambientes,

devido

ao

seu

caráter

multidisciplinar

e

transdisciplinar, pode também auxiliar no desenvolvimento de interfaces
disciplinares como, por exemplo, entre os campos de estudo da psicologia
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ambiental com a arquitetura, o urbanismo, a sociologia e a antropologia, uma
vez que esta metodologia considera como ponto de análise o ser humano
inserido no ambiente em uso. Portanto as “ciências sociais, por meio de
métodos científicos, participam de um processo de análise das necessidades
humanas e da pertinência das soluções arquitetônicas apresentadas”
(LIMONGI, 2011, p.34). Ainda segundo Limongi, segundo a aplicação da APO,
como o desempenho do edifício é considerado do ponto de vista das condições
psicológicas dos usuários, possibilita também avaliar a influência do ambiente
construído no comportamento do mesmos, já que os processos de percepção e
cognição podem interferir na avaliação do ambiente, uma vez que estes
processos permitem o estabelecimento de relações entre os ambientes e os
usuários por meios de “estímulos sensoriais percebidos e nas experiências
prévias do usuário, seus valores e motivações”, que influenciarão nas reações
dos usuários, físicas e mentais, traduzidas em comportamentos e atitudes
(LIMONGI, 2011, p.34).
Como é de fundamental interesse da pesquisa o entendimento da
relevância do equipamento escolar e do território que este integra às
comunidades remanescentes quilombolas, sob a consciência que estes são
indissociáveis a processos histórico, políticos, sociais, econômicos e culturais,
nacionais e locais, a APO novamente é confirmada como metodologia mais
adequada a ser adotada, pois, segundo Kowaltowski (2011), esta permite – e
deve – analisar o equipamento escolar como resultado à expressão cultural de
uma comunidade, por “refletir e expressar aspectos que vão além de sua
materialidade”:
Para se obter dados e informações específicos sobre funcionalidade,
e níveis de conforto ambiental no ambiente escolar, aplicam-se a
APOs. (KOWALTOWSKI, 2011, p.118)
O edifício escolar deve ser analisado como resultado a expressão
cultural de uma comunidade, por refletir e expressar aspectos que
vão além de sua materialidade”, (...) a discussão sobre a arquitetura
escolar exige reflexões sobre a história e a evolução de sua
linguagem formal e das avaliações do ambiente, que incluem conforto
dos aspectos térmico, acústico, de iluminação e funcionalidade, sem
deixar de lado as questões educacionais e culturais da sociedade. ”
(KOWALTOWSKI, 2011, p.11-12)

A APO é caracterizada fundamentalmente por quatro etapas, a primeira
consiste na definição de critérios de desempenho e/ou indicadores de
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qualidade, como normas, códigos, diretrizes de projeto, experiências
profissionais, literatura e critérios metodológicos, a segunda se subdivide em
duas etapas, a etapa de avaliação técnica, realizada pelos especialistas, a
partir de leituras de projetos, especificações técnicas e planilhas, seleção
amostral para a aplicação de roteiro/Check List Técnico, medições in loco
(conforto ambiental), cálculos e simulações sobre conforto ambiental e
consumo energético, levantamento de componentes e equipamentos,

e a

etapa aferição da satisfação dos usuários, compreendida por entrevistas com
“pessoas chave”, aplicação e análise de questionários, observações e mapas
comportamentais, a terceira etapa consiste na concepção dos diagnósticos, a
tabulação e avaliação dos dados coletados, abarcando a avaliação de
desempenho da edificação nos seus caráteres construtivos, funcionais,
conforto ambiental, conservação de energia, segurança contra incêndio,
ambiente construído versus comportamento humano e custos versus
benefícios, a quarta etapa consiste nos resultados, referenciados pelos
diagnósticos da etapa anterior, permite ao avaliador concluir por meio de um
relatório final a qualidade e o desempenho do objeto avaliado, propor
recomendações ao objeto estudado e à projetos futuros, assim como propor ou
complementar um banco de dados (ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.37-38).

2.6 Determinação do objeto de Estudo
2.6.1 Equipamento Escolar: Escola Estadual Maria Antônia Chules
Princesa
A primeira consideração para a determinação do objeto de estudo é que
este possibilite a realização da APO, a primeira condição para tal é que o
espaço a ser estudado deva estar ocupado a mais de um ano. A segunda
consideração, dentro dos objetivos desta pesquisa, é que este equipamento
escolar seja voltado a estudantes quilombolas e esteja localizado dentro do
território

de

uma

comunidade

remanescente

quilombola.

A

terceira

consideração, a partir dos objetivos desta pesquisa, principalmente sob o
objetivo de demonstrar como o equipamento escolar e seu território influenciam
à valorização cultural, possibilidades emancipatórias e as perspectivas sobre o
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futuro, optou-se por determinar um equipamento escolar que promovesse uma
das modalidades dos ciclos finais da educação formal:

2° ciclo do Ensino

Fundamental, 5ª - 8 ª séries, Anos Finais, referente ao Ensino Médio e
Educação de Jovens e Adultos (EJA). A quarta consideração, a partir da
disponibilidade financeira para a pesquisa, ficou estabelecido que o
equipamento escolar deveria estar localizado no Estado de São Paulo.
Portanto, para a seleção do objeto de estudo foram definidos os
seguintes critérios:
1) Escola voltada à estudantes quilombolas;
2) Estar inserida dentro de área de remanescente quilombola;
3) Em uso a mais de um ano;
4) Localizada no Estado de São Paulo;
5) Promover modalidade de ensino 5-8 séries (2° Ciclo do Ensino
Fundamental, Anos Finais (Ensino Médio) e Educação Jovens e
Adultos;
A partir do procedimento de coleta de dados junto a FDE, constatou-se a
existência de três escolas estaduais (E.E.s) paulistas destinadas aos
estudantes quilombolas: E.E. Boa esperança, E.E. Cangume e E.E. Maria
Antônia Chules Princesa. Considerando as características de cada escola, a
partir dos critérios de seleção, observou-se que, dos três equipamentos
escolares a E.E. Maria Antônia Chules Princesa, do Município e Estância
Turística de Eldorado, seria a mais adequada (Ver Quadro 01).
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Quadro 01– Escolas Estaduais Quilombolas – Estado de São Paulo
Atendimento de Critérios de Seleção do Objeto de Estudo – Equipamento Escolar
ESCOLAS ESTADUAIS QUILOMBOLAS - ESTADO DE SÃO PAULO
Atendimento de Critérios de Seleção do Objeto de Estudo - Equipamento Escolar
Uso
Cod.
Território/
Nome da
Ciclo de
Nome
Município
anterior
FDE
Zona
comunidade
Ensino
à 2016
1 - 4 (E.F.)
Comunidade
E.E. Boa
Eldorado
e Anos
220414
Remanescente Pedro Cubas
Sim
Esperança
Iniciais
Quilombola
(E.Infantil)
1 - 4 (E.F.)
Comunidade
Itaoca
e Anos
E.E. Cangume 435511
Remanescente Cangume
Sim
Iniciais
Quilombola
(E.Infantil)
5 - 8 (E.F.)
E.E. Maria
Comunidade
e Anos
Antônia
Eldorado
220202
Remanescente André Lopes Finais (E.M.) Sim
Chules
Quilombola
Princesa

Fonte: Autora, 2017

2.6.2 Território Educador: Comunidade Remanescente Quilombola André
Lopes
A partir da determinação do equipamento escolar, E.E. Maria Antônia
Chules Princesa, ficou definido o estudo e Avaliação Pós-Ocupação sobre o
território da Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes, onde está
localizada a escola. Compreendendo que as dinâmicas sociais muitas vezes
não correspondem aos limites administrativos do território, foi proposto uma
análise de três compartimentos territoriais, sob os aspectos históricos, sociais e
de ocupação, afim de identificar e compreender quais sãos os fatos que
influenciaram e influenciam diretamente no modo de vida dos membros da
Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes e determinaram a sua
configuração sócio espacial tal como é. Estes três compartimentos territoriais
exprimem a leitura em

três escalas espaciais de influência sobre a

Comunidade Remanescente André Lopes, a macro escala, compreendendo
esta comunidade como integrante do Estado de São Paulo, a média escala,
demonstrando as influências de ordem regional compreendendo esta
comunidade como integrante do Município e Estância Turística de Eldorado, e
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a

pequena

escala,

demonstrando

as

influências

de

ordem

local,

compreendendo esta comunidade em sua relação como as demais
comunidades integrantes do território da Área de Proteção Ambiental
Quilombos do Médio Ribeira. Assim, definiu-se:
1) O primeiro compartimento territorial analisado, é o espaço geográfico
compreendido como a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape,
conhecida como Vale do Ribeira, indicado como macro escala territorial.
2) O segundo compartimento territorial analisado é o espaço compreendido
no limite administrativo do Município e Estância Turística de Eldorado,
indicado como média escala territorial.
3) O terceiro compartimento territorial analisado é o espaço compreendido
no limite do território de certificação da Comunidade Remanescente
Quilombola André Lopes, indicado como pequena escala territorial.
2.7 Métodos

Para a realização da avaliação do equipamento escolar, foram adotados
múltiplos métodos, familiares à metodologia de Avaliação Pós-Ocupação, afim
de aferir a qualidade e desempenho dos espaços escolares e demonstrar a
satisfação do usuário em relação aos quesitos avaliados. A seguir os métodos
adotados:
1) Check List;
2) Levantamento fotográfico;
3) Walkthrough;
4) Entrevista com pessoas chave;
5) Questionários;
6) Medições in loco;
7) Tabelas

e

quadros

comparativos,

confrontando

as

diretrizes

estabelecidas pela Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE),
pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) por meio das
Normas Brasileiras (NBrs) e pelas normativas e instruções técnicas do
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Corpo de Bombeiros de Estado de São Paulo à situação existente do
equipamento escolar Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa.
Para a avaliação do território da Comunidade Remanescente Quilombola
André Lopes, também foram adotados múltiplos métodos familiares à
metodologia de Avaliação Pós-Ocupação, aliados à aplicação exploratória do
Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) (2013), desenvolvido pelo Observatório
das Metrópoles, afim de aferir a qualidade deste território e demonstrar a
satisfação do usuário em relação aos quesitos avaliados. A seguir os métodos
adotados:
1) Levantamento fotográfico;
2) Walkthrough;
3) Entrevista com pessoas chave;
4) Questionários;
5) Aplicação do IBEU;
Para a aplicação dos métodos selecionados, necessários ao cumprimento
dos objetivos desta pesquisa, foi realizada uma visita técnica à Comunidade
Remanescente Quilombola André Lopes e à Escola Estadual Maria Antônia
Chules Princesa, com a duração de três dias, de 24 à 26 abril, do ano de 2017.
Durante este procedimento, foram realizadas visitas complementares à sede do
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e ao escritório do Instituto
Sócio Ambiental (ISA), ambos localizados no distrito central do Município de
Eldorado, afim de levantar informações mais específicas que elucidariam a
situação desta comunidade e de seus membros.
Os procedimentos realizados para a aplicação dos métodos adotados são
apresentados no quarto capítulo desta pesquisa, 4 Avaliação Aplicada.
2.8 Critérios de Avaliação

A legislação educacional brasileira, a partir do ano de 1996, com a
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) dispõe
um conjunto de documentos que versam e, de certo modo, orientam no sentido
de se definir critérios relativos a qualidade da infraestrutura de espaços de
educação. A partir de 2001, com a promulgação da Lei de aprovação do Plano
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Nacional de Educação, fica estabelecido a responsabilidade sob às esferas
municipais e estaduais estabelecer critérios e padrões às infraestruturas dos
equipamentos escolares por intermédio de seus Conselhos de Educação,
contemplando aspectos de saúde e segurança junto aos órgãos associados à
essas esferas, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Serviço de
abastecimento de água, entre outros (BRASIL, 2006, p.37). Desse modo, a
Maria Antônia Chules Princesa, como um equipamento sob responsabilidade
do Estado de São Paulo, está, sob o ponto de vista das suas infraestruturas,
condicionada as especificações, da Secretária de Educação do Estado de São
Paulo por intermédio dos critérios e parâmetros estabelecidos por meio da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Desse modo, considerando o cenário legislativo sobre critérios e
parâmetros construtivos para equipamentos escolares, determina-se para o
universo desta pesquisa a apropriação das determinações e especificações
vigentes como requisitos, parâmetros e critérios avaliativos, entre eles, as
Normas Brasileiras (NBrs) e as especificações da FDE. Ressalta-se que,
verificada em análise prévia, as especificações do FDE estão de comum
acordo às exigências estabelecidas pelas Normas Brasileiras, além de serem
pautadas em função das normativas e instruções técnicas do Corpo de
Bombeiros do Estado de São Paulo. Quando necessário, a partir das
especificidades

reveladas

durante

o

processo

de

avaliação,

de

complementação de requisitos avaliativos assim como de parâmetros e
critérios analíticos não contemplados pela FDE, volta-se para as diretrizes e
determinações das NBrs em busca de tais definições. Torna-se então, uma
oportunidade, além de verificar a qualidade e desempenho dos espaços do
equipamento escolar, frente às NBr, e a satisfação do usuário em relação a
esses espaços, de aferir a relação estabelecida pela Secretária de Educação
do Estado de São Paulo para com seus equipamentos escolares.
Os requisitos, critérios e parâmetros determinados para a aplicação dos
métodos adotados são apresentados no quarto capítulo desta pesquisa, 4
Avaliação Aplicada.
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3.1 Vale do Ribeira
A comunidade André Lopes, no qual se localiza a Escola Estadual Maria
Antônia Chules Princesa, está localizada no Município e Estância Turística de
Eldorado, no sudeste do Estado de São Paulo, inscrita dentro da bacia
hidrográfica do Rio Ribeira do Iguapé que em conjunto com o complexo
estuarino Laguna do Iguape e Cananéia-Paranaguá, totalizados em cerca de
25 mil km², conformam o compartimento territorial conhecido como Vale do
Ribeira. (Ver Fig. 03)

Figura 03– Diagrama de Localização – Município e Estância Turística de Eldorado

Fonte: Autora,2017
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Com mais de 411.500 habitantes, sendo mais da sua metade localizado em
zona rural, o Vale do Ribeira está localizado na zona de contato entre os
Estados de São Paulo, em sua porção sudeste, e Paraná, na sua porção leste,
abrangendo integralmente 31 municípios, nos quais 9 são paranaenses e 22
paulistas e parcialmente 24 municípios, 10 municípios paranaenses e 14
municípios paulistas. Essa região se destaca por sua diversidade social, é o
local onde se encontra a maior quantidade de comunidades remanescentes
quilombolas do Estado de São Paulo, cerca de 50 comunidades, além de
abrigar comunidades tradicionais fragilizadas como comunidades indígenas,
caiçaras e de agricultores familiares (ISA, 2008, p.8).
Em seu histórico de ocupação, com início no século XVI, verifica-se a
intensa participação desta região no ciclo-do-ouro, sendo que a mineração era
exercida predominante por mão-de-obra escrava de matriz africana (ISA, 2008,
p.8). Com o fim deste ciclo as atividades econômicas ganham ênfase com o
desenvolvimento

da

agricultura,

atualmente

as

principais

atividades

econômicas da região são o agronegócio com destaque a rizicultura,
bananicultura, teicultura e citricultura, a piscicultura e o turismo ambiental,
considerado potencial de desenvolvimento da área e a atividade que são
realizados maior parte dos investimentos públicos. Em 2005 o Governo do
Estado de São Paulo Banco solicitou ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) aproximadamente 12,7 milhões de euros para investir
em projetos de ecoturismo, sendo R$ 3,6 milhões para o PETAR, R$ 11,4
milhões para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, R$ 3,9 milhões para o
Carlos Botelho, R$ 4,5 milhões para Intervales, R$ 2,5 milhões para Ilhabela,
além dos R$ 4 milhões para o Caverna do Diabo. (CARTA CAPITAL, 2005)
Embora o Vale tenha sofrido uma das mais intensas explorações durante
os períodos colônia e imperial, a região abriga o maior remanescente de Mata
Atlântica do país, cerca de 21% dos 7% que restaram. Em 1999, foi
considerado pela UNESCO “Área de Patrimônio Natural da Humanidade”, no
qual atualmente possui 50% de seu território sob área de Proteção Ambiental
constituída por Unidades de Conservação Federal e Estadual, de proteção
integral e de uso sustentável. As unidades de conservação aliados aos
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territórios

de

comunidades

locais

tradicionais,

com

destaque

aos

remanescentes quilombolas, formam um corredor biológico importante para a
preservação ambiental desta região, interligando os compartimentos territoriais
do Alto e Médio Vale do Ribeira, onde estão localizados os Parques Estaduais
de Jurupará, Intervales, Carlos Botelho, Parque Estadual Turístico Vale do
Ribeira (Petar) e a Estação Ecológica de Xitué e o Baixo ribeira, localizados o
Mosaico Jucupiranga e o Parque Estadual da Ilha do Cardoso (ISA, 2008,
p.10).
O clima regional é definido com subtropical úmido, com precipitação anual
de até 4.000 mm e de temperatura anual média de 18 °C. Sua geomorfologia é
muito diversificada em decorrência da sua evolução geológica apresentando
diversas características geoambientais. Na área de estudo desta pesquisa,
compreendendo o

Médio Vale do Ribeira, pode-se destacar as seguintes

características geográficas: (1) Região serrana com relevo montanhoso, com
idade geológica mais antiga, com variação de ondulado para suavemente
ondulado formado por litografias metavulcanosedimentares dando origem a
solos argilosos, responsáveis pelo denso sistema de drenagem hidrográfica, de
forma geral, onde se localizam as comunidades remanescentes quilombolas;
(2) Porção deste relevo montanhoso com formação de rochas calcárias dando
origem a um importante complexo espeológico, com a formação de cavernas e
grutas, destacando-se o Parque Estadual Turístico Vale do Ribeira (Petar) e o
Parque Estadual da Caverna do Diabo (PECD; (3) Fundos de Vale constituídos
por planícies aluviais e por áreas mais planas, com idade geológica mais
recente, formados por deposição sedimentar durante os períodos de cheias,
sendo áreas alagueis férteis utilizadas predominantemente para agricultura,
destaca-se nesse contexto de regimes cheias a enchente de 1997 no qual o
Rio Ribeira do Iguapé elevou seu nível a mais de 14 metros, ocasionando o
deslocamento de mais de 16.000 pessoas (ISA, 2008, p.9-10).
Apesar da riqueza socioambiental, o Vale do Ribeira possui sérios desafios
a serem enfrentados, dentre eles verifica-se que a região possui o menor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os municípios paranaenses e
paulistas, assim como possui os maiores índices de mortalidade infantil e
analfabetismo. O acesso a água tratada e ao esgotamento sanitário são
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igualmente preocupantes nas áreas não urbanizadas ou peri-urbanas, o
Saneamento Básico deficiente nas áreas rurais é notoriamente associado a
transmissão de doenças parasitárias intestinais (GIATTIA; ROCHA; SANTOS;
BITENCOURTB; PIERONI; 2004, p.575). Devido à ausência da distribuição de
água tratada os habitantes dessas localidades recorrem as águas dos rios e
minas para consumo e plantio, entretanto, a composição geológica do território
a água das nascentes são salobras gerando problemas de saúde aos que a
consumem, quanto aos rios são contaminados por passivos domésticos,
agrícolas, mineradores e industriais, enquadrados como Classes 1 e 2, que de
acordo com a resolução n° 357/05 do CONAMA, são considerados como águas
impróprias para o consumo sem tratamento adequado (BRASIL, 2010, p.54). O
uso dessas águas para o plantio impossibilita as comunidades tradicionais
certificarem suas unidades produtivas gerando um entrave ao desenvolvimento
econômico. Quanto ao Sistema de Saúde, apesar dos esforços Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (Codivar), várias especialidades
médicas não são contempladas, quando observada nas áreas não urbanizadas
ou peri-urbanas, muitos núcleos não possuem postos de saúde exigindo o
deslocamento de seus habitantes para áreas urbanas consolidadas em busca
de tratamento e medicamentos.
A regularização fundiária comunal das áreas ocupadas por comunidades
tradicionais é outra importante questão, decorrente um processo burocrático
vagaroso que teve início na década de 70, confronta com os interesses dos
latifundiários, mineradores e madeireiros para a exploração desta região que
muitas vezes recorrem a processos violentos de domínio de terras, além de
suprimirem ilegalmente porção da mata atlântica em área de preservação
ocasionando o assoreamento dos leitos de rio e serem responsáveis pela
geração indiscriminada de passivos ambientais promovendo a contaminação
de solos e corpos d’águas. Em complemento a esta preocupação de ordem
ambiental verifica-se que a sobreposição das áreas das comunidades
tradicionais estabelecidas em processos históricos anteriores as legislações
ambientais de 1990 e as Unidades de Conservação, gerando incompatibilidade
para o desenvolvimento econômico e preservação sociocultural destas
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comunidades e a preservação do meio ambiente, fato corroborado pela
inexistência de um plano de alternativas econômicas sustentáveis adequadas.
As obras de infraestrutura e superestruturas incorporam o quadro de
problemáticas. As obras de melhorias das estradas durante a década de 80
pelo Governo do Estado de São Paulo e as obras de duplicação da Régis
Bittencourt (BR-116), principal via de acesso ao Vale, promovidas pelo
Governo Federal, que tiveram início em 2010, buscavam integrar a região ao
restante do país como uma tentativa de mitigar os déficits econômicos e sociais
da região. Essas obras acabaram por despertar o interesse da especulação
imobiliária de latifundiários e empresários de outras regiões agravando os
conflitos fundiários. (ISA, 2008, p.8). Essas estradas, localizadas com
predominância nos fundos de vale, seguindo o curso dos rios por possuírem
menores variações entre cotas de nível, permitiu e incentivou a ocupação dos
leitos dos córregos dentro de Áreas de Preservação Permanente (APPs),
desrespeitando os parâmetros de proteção ambiental do Código Florestal.
Neste compartimento territorial o Código estabelece as faixas de domínio de 30
metros das margens dos córregos e de 100 metros das margens do Rio Ribeira
de Iguape como área non aedificandi. Além do desmatamento das áreas de
APP, principalmente das matas ciliares, essas ocupações localizam-se em
áreas de potenciais de risco de alagamentos e inundações.
Outra preocupação se apresenta com a intenção dos governos estaduais
de realizarem obras que interfiram na estrutura hídrica do Vale. O Governo do
Estado de São Paulo almeja a construção de quatro hidroelétricas ao longo do
Rio Ribeira de Iguape, dentre elas a Hidroelétrica de Tijuco Alto, e em conjunto
com o Governo do Estado do Paraná propõe a realização de obras de
transposição de bacias do Vale do Ribeira afim de desviar águas para o
abastecimento das cidades de São Paulo e Curitiba. Além dos impactos
ambientais esperados quanto aos desdobrados dessas obras, como a
inundação de áreas de APP e áreas de remanescentes quilombolas e alterar
significativamente os biomas do complexo estuarino Laguna do Iguape e
Cananéia-Paranaguá, projeta-se a atração de indústrias de alto consumo
energético que viriam a se instalarem próximos as hidroelétricas, no caso,
demandarão grande consumo de água e gerarão aumento dos passivos
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ambientais, modificariam abruptamente a paisagem e exigiria novos pontos de
ocupação e infra e superestruturas, designando novas centralidades aos
cuidados dos municípios. O planejamento dessas obras não contempla um
plano destinado as decorrências de suas transformações após implantação.

3.2 Município e Estância Turística de Eldorado

Figura 04–Município e Estância Turística de Eldorado - Área núcleo urbano central

Fonte: Prefeitura do Município de Eldorado – sem data

Localizado com as coordenadas geográficas de latitude 24.52 Sul e
longitude 48.108 Oeste, o Município e Estância turística de Eldorado (Ver Fig.
04), conhecido como Eldorado Paulista faz divisa com os municípios Ribeirão
Grande, Capão Bonito, Jacupiranga, Cajati, Iporanga, Barra do Torvo, Sete
Barras e Registro. Está a 246 km de distância do município de São Paulo e a
180 km de distância do município de Sorocaba via SP-193, SP-165, BR-478 e
BR-116, com destaque ao trecho da rodovia Régis Bittencourt. Integra a
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Mesorregião do Litoral Sul Paulista, a 62 metros do nível do mar e a
“Microrregião de Registro, divisões geográficas estabelecidas pelo IBGE.
A delimitação territorial evidencia os limites ambientais regionais entre
topos e fundos de vale definida pelo perímetro entre as Serras do Agudos
Grandes e Cruzeiro, topo de morro do Parque Estadual da Caverna do Diabo e
os Rios Turvo, Etá e Ribeirão da Poça. Possui área em unidade territorial de
1.654,256 km² segundo dados do IBGE Cidades divergindo dos dados da
Prefeitura municipal local que considera 1.721 km² (BRASIL, 2006), sendo o
quarto maior município do Estado de São Paulo em área, entretanto, é
caracterizada pelo IBGE como “Cidade Pequena” por possuir população inferior
a 100.000 habitantes, cerca de 15.436 com densidade populacional 8,85
Ha/km², de acordo com a “Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados”
(SEADE) de 2017.
Eldorado enquadra-se dentro de três estâncias político-administrativas,
sendo: (1) Município pertencente a região política-administrativa do Estado de
São Paulo (Ver Fig. 05), (2) Município pertencente a região “Administrativa de
Registro” de acordo com o decreto estadual de n. 26.581 de 5 de janeiro de
1987 (Ver Fig. 06) e (3) “Região de Governo” pertencente à políticaadministrativa do Estado de São Paulo de acordo com o decreto estadual de n.
22.970 de 29 de novembro de 1984. Dentro da “Divisão Regional do Brasil em
Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias 2017” do
IBGE enquadra-se em dois recortes geográficos: (1) Município pertencente a
“Região Geográfica Imediata de Registro”, evidenciando “centros urbanos
próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações” e a
(2) Região Intermediária de Sorocaba” destacando o município de Sorocaba
como centro representativo às dinâmicas das “Regiões Imediatas” de Registro,
Avaré, Itapeva, Itapetininga e Sorocaba (IBGE, 2017)(Ver Fig. 07).
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Figura 05– Divisão Municipal Estado de São Paulo

Fonte: IGC, 2014 – Marcação do Município de Estudo pela Autora
Figura 06 – Mapa Região Administrativa de Registro

Fonte: IGC, 2014
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Figura 07– 35 Regiões Geográficas do Estado de São Paulo

Fonte: IBGE, sem ano

A área urbana e os bairros rurais estão sob a jurisdição da prefeitura
municipal, já as áreas rurais e Unidades de Conservação, estão sob jurisdição
do Estado de São Paulo por meio da supervisão da Secretaria do Meio
Ambiental e gestão da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal
do Estado de São Paulo.
Destaca-se dentro da sua estrutura legislativa municipal as leis: (1) “Lei
Orgânica do Município e Estância Política de Eldorado”, (2) “O Plano Diretor –
Estância Turística de Eldorado, instituído pela Lei Municipal n. 6888/06” e (3)
“O Novo Código de Obras”, instituído com a Lei Municipal Complementar
n.015/95. A partir da análise do “O Plano Diretor – Estância Turística de
Eldorado” observa-se que não há parâmetros e diretrizes de determinação de
ordenação, crescimento, ocupação e planejamento territorial. O foco do plano
volta-se para o distrito central, com a determinação de um zoneamento para
esta região, e as áreas periféricas são desconsideradas. Observa-se também
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que os distritos de Itapeúna e Braço e o bairro de Batatal, núcleos de
importância para os bairros rurais, onde estão localizadas grande parte das
estações

de

tratamento

de

água

e

esgotamento,

igualmente

são

desconsiderados. Ressalta-se que além de não se utilizar ou indicar índices
para os “Instrumentos de Política Urbana” definidos no Art. n° 4 do “Estatuto da
Cidade”, este encontra-se superado, uma vez que o Art. n°40 desta Lei
determina que os planos diretores devem ser revistos a cada dez anos, o que
deveria ter ocorrido ao final do ano de 2016. Diferente da “Lei Orgânica” e o
“Código de Obras”, o “Plano Diretor” não é divulgado, havendo a necessidade
de solicitá-lo a Secretária de Planejamento de Eldorado. Outra informação
relevante é que o município não possui “Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo” que seria complementar ao “Plano Diretor” normatizando as formas de
uso do solo do município. Perde-se a oportunidade de definir diretrizes para o
desenvolvimento rural sustentável, importante medida para alinhar e mitigar o
descompasso de desigualdades entre as áreas urbanizadas e periurbanizadas.
Quanto a sua estrutura legislativa estadual, designada às áreas rurais, as
áreas e unidades de conservação, onde estão as comunidades tradicionais de
remanescentes quilombolas e as áreas de ocupação do leito do Rio Ribeira de
Iguape, principalmente as destinadas à agricultura, localizam-se dentro do
perímetro da Área de Proteção Ambiental Quilombos do Médio Ribeira,
observa-se que, apesar da Lei Federal n° 9.985/2000, que determina que “As
unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo e devem
abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os
corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua
integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”, diferente dos
Parques Estaduais Intervales e Caverna do Diabo, não há, até o presente
momento, um “Plano de Manejo” destinado à esta região. Ressalta-se que,
dentro dos territórios quilombolas estão presentes bairros rurais, em sua
grande maioria com o mesmo nome dos quilombos a qual estão inseridos, que
estão sob responsabilidade do Município.
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De acordo com seu histórico de desenvolvimento, apresenta baixos
indicadores sociais, sendo um dos piores do Estado de São Paulo, em
diferentes

aspectos.

Quando

observado

com

o

Índice

Paulista

de

Vulnerabilidade Social (IPVS) (Ver Fig. 08), de 2010, que avalia à
vulnerabilidade dos municípios paulistas à pobreza de acordo com a renda per
capita e o tipo de ocupação territorial, e sua localização, urbana ou rural,
contata-se a dimensão da pobreza, o município quando comparada com o
estado, possui o menor índice, classificado como 7, alta vulnerabilidade –
setores rurais. Quando observado dentro do período do município constata-se
a dimensão da pobreza e da segregação espacial, os distritos com urbanização
consolidada e maiores rendas, o distrito de Itapeúna, Bairro do Braço e o
distrito central possuem classificação entre 4 e 3, vulnerabilidade média e
vulnerabilidade baixa – setores urbanos. As áreas e bairros rurais, em especial
as áreas inseridas dentro da APA Quilombos Médio Ribeira possuem
classificação 7. A população que reside em área de classificação 7 representa
49,00% da população total do município, cerca de 6.930 pessoas, com “o
rendimento nominal médio dos domicílios era de R$890 e em 53,5% deles a
renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita”. A confirmação deste
índice se consolida quando confrontados a renda per capita do município,
cerca de R$ 12.387,79, e o salário mensal médio dos trabalhadores formais,
cerca de 2 salários mínimos, denunciando que não há distribuição de renda
igualitária entre a população (IBGE, 2015).
Outro dado relevante, desenvolvido em 2010, que evidencia, além
desigualdade social, a desigualdade étnica na distribuição de rendas, é o
quadro de renda per capita por cor declarada, realizado pelo Ministério da
Saúde – DATASUS, no qual apresenta a população de cores preta e parda,
com rendas de R$ 255.44 e R$ 323.45, inferiores quando comparada a
população de cor branca, com cerca de R$ 544,44 reais (Ver gráfico 01).
Ressalta-se, que, de acordo com dados do IBGE, de 2010, a maioria da
população do município se autodeclara como preta ou parda, totalizando 56.20
% da população total, contra a população autodeclarada de cor branca que
representa 42.6% (Ver Fig. 09).
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Figura 08– Mapa Índice de Vulnerabilidade Social

Fonte: SEADE - 2010
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Gráfico 01– Município de Eldorado - Gráfico Renda Per Capita por cor declarada

Fonte: DATASUS – 2010- Gráfico por Deepask

Figura 09 – Distribuição da População por raça/cor

Fonte: IBGE – 2010- Gráfico por SEADE

Sobre o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) (Ver fig. 10),
de 2014, que avalia o desenvolvimento humano dos municípios paulistas,
possui como classificação o índice 4, municípios que apresentam baixos níveis
de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou escolaridade.
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Figura 10 – Mapa Índice de Responsabilidade Social

Fonte: SEADE - 2014

3.2.1 Histórico
O histórico de desenvolvimento do Município e Estância Turística de
Eldorado estão diretamente vinculados com as práticas e ciclos econômicos
desenvolvidos no Brasil colonial, imperial e republicano (Ver Fig. 11). Esse
histórico evidencia e justifica o quadro atual de ocupação territorial do
município assim como situação de pobreza das comunidades tradicionais,
denunciando a ausência do interesse da promoção de ações que visem a
emancipação social, política, cultural e econômicas dessas. Pode-se dividir
esse processo histórico em três momentos, sendo: (1) Séculos XVII – XVIII:
Eixo Apiaí – Iguape, (2) Séculos XVIII – XIX: Eixo Minas Gerais – Rio de
Janeiro e (3) Séculos XIX – XXI: Eixo São Paulo – Santos, subdivido em
primeira e segunda fase.
 Séculos XVI – XVIII: Eixo Apiaí – Iguape
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O processo de colonização e posterior ocupação da região conformada pelo
Alto e Médio Vale do Rio Ribeira de Iguape têm início em 1531 com as
incursões na busca por ouro no sentido litoral sul paulista ao interior do estado
(DIEGUES, 2007, p.5). No início esta região era ocupada por povos de matriz
indígenas de origem Tupi, porém, com o sucesso das incursões em 1550,
principalmente ao ser encontrado o “Morro de Ouro” na região de ApiaíIporanga, esses grupos eram incorporados como mão-de-obra escrava ou
exterminados.
As regiões que se destacaram no processo de mineração deram origem aos
primeiros povoados. Os locais onde estrategicamente eram situadas as aldeias
deram lugar ao povoamento de matriz lusitana, encaixadas em fundos de vale,
localizados nas planícies aluviais onde as águas eram mais tranquilas e com
maior extensão de áreas planas. A mineração requereu um grande número de
escravos, deslocando-se muitos cativos de matriz africana para esta região. O
início da formação dos quilombos do Vale do Ribeira como forma de resistência
a esse modo de produção, datam deste período. O mais antigo, Ivaporunduva,
localizado no Município e Estância Turística de Eldorado, forma-se no século
XVII (DIEGUES, 2007, p.19), quando a mineira Joana Maria, em 1802,
proprietária das terras de Ivaporunduva liberta seus escravos e dá-lhes as
terras (ISA,2008, p.93).
O Rio Ribeira de Iguape torna-se estrutura organizadora vital para o
sucesso da mineração neste período que era a principal atividade econômica
da região, era o eixo de produção e escoamento. Xiririca, como era
denominada a região hoje conhecida como Eldorado, era um dos nós
relevantes desta estrutura, o ouro era extraído principalmente dos povoados de
Apiaí e de Xiririca, registrado e taxado no povoado de Registro, fundido na
casa da moeda de Iguape e exportado por meio do Porto de Iguape
(DIEGUES, 2007, p.5). A colonização de Xiririca teve início em 1750, ocupando
a margem direita do Ribeirão de Xiririca por exploradores em busca de ouro,
que encontraram de forma abundante nesta região. Em 1763 o povoado de
Xiririca foi elevado à Freguesia Xiririca, vinculada à Iguape, centro políticoadministrativo desta região neste período. Destaca-se nesta ocasião duas
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grandes enchentes, em 1807 e 1809, que obrigou o deslocamento do centro da
freguesia de maneira gradativa, entre os anos de 1816 a 1834, à 2 km a
jusante do Rio Ribeira do Iguape em uma região considerada mais elevada.
 Séculos XVIII – XIX: Eixo Minas Gerais – Rio de Janeiro
Com o declínio, ao final século XVII, e o fim do ciclo do ouro, no século
XVIII, a região do Médio e Alto Vale do Ribeira especializou nas atividades
agrícolas, predominantemente na rizicultura. Os cativos que trabalhavam na
mineração passaram a trabalhar nas plantações (DIEGUES, 2007, p.5). O eixo
econômico de importância torna-se Minas Gerais - Rio de Janeiro, com a
descoberta de ouro em Minas Gerais, motivando a primeira grande emigração
dos moradores do litoral sul para estas regiões. O Rio Ribeira de Iguape
continua como estrutura organizadora das atividades, a produção agrícola
produzida no Médio e Alto Vale era transportado até o Porto de Iguape e
exportado. Nesse período a Metrópole Lusitana proíbe o comércio entre
cidades, com exceção a cidade de Santos, e a produção agrícola é
abandonada. Segundo Diegues essa manobra resulta em grande fome na
região. (DIEGUES, 2007, p.6).
Muitos donos de fazenda começam a se deslocar da zona rural para o
litoral, com destino a Cananéia, Iguape, Santos e Rio de Janeiro. (DIEGUES,
2007, p.7). Em Xirica, os cativos “foram sendo libertos e a população branca,
gradativamente se deslocou para outras localidades” (ISA, 2008, p. 93). “A
população negra já ali estabelecida foi ampliando seu domínio sobre as terras
onde se localizava Ivaporunduva, que com o tempo se transformaram em um
local onde negros livres, libertos e fugidos estabeleceram suas residências e
áreas de cultivo” (ISA, 2008, p. 93). Esse processo de povoamento, como
origem anterior a abolição da escravatura, cominou para que outras fazendas
abandonadas por seus proprietários fossem apropriadas pela população de
matriz africana sob a mesma lógica, consolidando o domínio quilombola sobre
as terras à leste da região central da Freguesia de Xiririca.
 Séculos XIX – XXI: Eixo São Paulo – Santos (Primeira Fase)
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Devido a abertura dos portos em 1808, em meados do Século XIX a
rizicultura é retomada deflagrando um novo apogeu, principalmente para
cidades como Xiririca e Iguape, quando intensificou-se o comercio naval com a
bacia do Prata e outros portos Brasileiros, esse grande desenvolvimento
motivou em 1842 a elevação da Freguesia de Xiririca a Vila de Xiririca,
emancipando-se de Iguape, e em 1875 é criada a comarca de Xiririca.
Entretanto, a abolição da escravatura em 1888 e o término do ciclo do arroz
alteram de maneira significativa este quadro. Segundo DIEGUES:
A decadência da monocultura de arroz significou não somente um
empobrecimento regional como desestruturação da forma de
organização da população baseado no trabalho escravo. Muitos
grandes proprietários, privados de mão de obra escrava migraram
para as cidades litorâneas, onde alguns se transformaram em
‘’comerciantes’’, que controlavam o poder político local. Generalizouse, então, a pequena produção de mercadoria, ao passo que no
planalto o trabalho assalariado tornou-se dominante, especialmente
na cultura do café e nos grandes centros urbanos como São Paulo,
Santos, etc. Esses pequenos produtores eram na verdade
policultores continuando a plantar algum arroz para a venda,
garantindo sua subsistência com a cultura tradicional da mandioca.
Esvaziou-se parte de sua população rural que migram em grande
número para as áreas costeiras. (DIEGUES, 2007, p.7).

Com o fim do ciclo do ouro no final do Século XIX e com a atividade de
produção e exportação cafeeira em ascensão, o foco de interesse econômico
volta-se para o eixo São Paulo – Santos, reafirmado pela construção da
estrada ferroviária “Santos – Jundiaí”, pela “The São Paulo Railway Company”
em 1867, e por estradas de rodagem nas décadas de 1930 e 1940, conectando
o planalto paulista ao litoral. Esse deslocamento gera a desarticulação da
estrutura econômica representada pelo eixo Apiaí-Iguape, e em conjunto com a
abolição da escravidão, com a grande emigração de sua população para áreas
litorâneas e planaltinas e com uma produção agrícola de pequeno porte que
não gerava riqueza representativa, o quadro de empobrecimento do Vale do
Ribeira é agravado.
Nas primeiras décadas do século XX de uma estrada de ferro que
sucede à navegação fluvial, deslocando o eixo do comércio do litoral
sul em direção a Santos e São Paulo. A construção de estradas de
rodagem, melhorando a comunicação entre o planalto e a capital
significou para a região estudada a desarticulação do sistema
formado pelo porto de Iguape e a retro-terra que a alimentava.
(DIEGUES, 2007, p.7).
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 Séculos XIX – XXI: Eixo São Paulo – Santos (Segunda Fase)
Com o final do ciclo do Café na década de 1930 e o incentivo à
industrialização paulista novas frentes de conexão entre o planalto e o interior
ganham destaque, principalmente com a estatização da estrada ferroviária
Santos-Jundiaí em 1946 e com a abertura da estrada ferroviária Sorocabana
em 1915, principalmente com o trecho Santos-Cajati que conecta o litoral sul
paulista ao Médio Vale do Ribeira, passando pelas cidades de Registro e
Cajati. Assim, com essa nova conexão em conjunto com a migração de
estrangeiros para a região, com destaque aos de origem japonesa, retoma-se a
agricultura de grande porte com o desenvolvimento da teicultura, bananicultura,
rizicultura e citricultura. Em 1948, devido a pedidos populares, a cidade de
Xiririca altera o seu nome para Eldorado Paulista, afim de rememorar o período
de riqueza representado pelo ciclo do ouro (BRASIL, 2006, p.5). Neste contexto
a cidade de Registro torna-se o novo centro regional de referência.
O acesso à região é reforçado com a abertura da Rodovia Régis Bittencourt
em 1965 e com o melhoramento das estradas proposto pelo Governo do
Estado de São Paulo na década de 1980. Apesar do impulso ao
desenvolvimento agrário gerado por essas conexões, essas apresentaram-se
como novas ameaças às comunidades tradicionais do Vale, dentre elas as
quilombolas. Com a valorização fundiária, a especulação imobiliária toma forma
e empresários, fazendeiros e grileiros se interessam pelas áreas ocupadas
pelas comunidades tradicionais consideradas até então áreas devolutas do
Estado, agravando conflitos fundiários em diversas regiões (ISA, 2008, p.8).
Outro acontecimento que agravou a questão do conflito de terras acontece
na década de 1970 com a tentativa de marcação e regularização fundiária para
pequenos posseiros por meio de um convênio entre a Superintendência para o
Desenvolvimento do Litoral Paulista (Sudelpa) e a Procuradoria do Patrimônio
Imobiliário. Esse convênio não considerava a existência de terras comunais
permitindo que essas fossem loteadas e comercializadas, desconfigurando a
unidade territorial necessária ao desenvolvimento e preservação social-culturaleconômica destas comunidades (ISA, 2008, p.8). Neste período a ação de
organizações socioambientais, organizações vinculadas a preservação do
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patrimônio histórico do Estado de São Paulo, organizações vinculadas a Igreja
Católica e a organização de lideranças representativas das comunidades
tradicionais em associações comunitárias, tornam-se grande força de
resistência e desaceleração da desarticulação e descaracterização destes
territórios. Nesta época foram criadas grande parte das “Unidades de
Conservação” da região (ISA, 2008, p.8) (DIEGUES, 2007, p. 19).
Em 1988, com a Constituição Cidadã, os direitos das comunidades
tradicionais brasileiras são reconhecidos, exigindo outro posicionamento dos
Estados e Municípios frente a questão. Em 1990 outra melhoria, sob a ótica
ambiental, acontece com a promulgação de leis ambientais restringindo as
formas de uso da Mata Atlântica. Nesta época é formado o “Movimento dos
Ameaçados por Barragens” (Moab), com grande participação das comunidades
remanescentes quilombolas, contra a da construção da Barragem do Rio
Turvo, apesar de apresentar-se como uma possível solução as recorrentes
enchentes sofridas pelo Vale, inundaria grandes áreas de APPs e das
ocupações das comunidades tradicionais de remanescentes quilombolas. Essa
mobilização destacou-se no cenário político do Estado de São Paulo (ISA,
2008, p.8). Apesar dos avanços promovidos por meio da legislação ambiental,
a sobreposição de áreas e unidades de conservação com os territórios das
comunidades tradicionais estabeleceu uma nova barreira às práticas das
atividades tradicionais de desenvolvimento e sobrevivência, evidenciando a
urgência de um plano de adaptação ao desenvolvimento sustentável com
acesso à informação e a tecnologia. Em 1995 o Município de Eldorado devido a
sua importância socioambiental e potencial turístico é elevado a Estância
Turística. Essa condição exige do município o desenvolvimento de seu “Código
de Obras”, do mesmo ano, no qual foram estabelecidas diretrizes construtivas
de ocupação. Em 1997 Eldorado enfrentou uma grave enchente, o Rio Ribeira
do Iguape elevou seu nível a mais de 14 metros, ocasionando o deslocamento
de mais de 16.000 pessoas (ISA, 2008, p.9-10), evidenciando que a ocupação
das áreas alagáveis ainda é uma questão a ser enfrentada pelo município
desde seu período de fundação.
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Em 1999 o Vale do Ribeira é considerado pela UNESCO “Área de
Patrimônio Natural da Humanidade”. O turismo torna-se um vetor econômico
importante para Eldorado e atualmente é a principal aposta para o
desenvolvimento da região. No ano 2000, com a Lei Federal n° 9.985/2000, é
criado o perímetro da Área de Proteção Ambiental Quilombos do Médio Ribeira
(APA Quilombos Médio Ribeira), designado à proteção das áreas rurais, áreas
rurais-urbanizadas e unidades de conservação, onde estão as comunidades
tradicionais de remanescentes quilombolas e as áreas de ocupação do leito do
Rio Ribeira de Iguape, principalmente as destinadas à agricultura. Observa-se
que,

apesar da Lei ter por objetivo determinar que “As unidades de

conservação devem dispor de um Plano de Manejo” visando “abranger a área
da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas”, não há, até o presente
momento, um “Plano de Manejo” destinado à esta APA, o que potencializa a
situação de pobreza e falta de perspectiva de emancipação política, social e
econômicas dessas comunidades. Situação adversa a dos Parques Estaduais
Intervales e Caverna do Diabo, que possuem seus “Planos de Manejo”.
Em 2006 é divulgado o “Plano Diretor– Estância Turística de Eldorado”,
considerando certas diretrizes do “Estatuto da Cidade”, promovendo o
zoneamento e diretrizes de ocupação da área central da cidade. A partir da
análise do “O Plano Diretor – Estância Turística de Eldorado” observa-se que
não há parâmetros e diretrizes de determinação de ordenação, crescimento,
ocupação e planejamento territorial. O foco do plano volta-se para o distrito
central, com a determinação de um zoneamento para esta região, e as áreas
periféricas são desconsideradas. Observa-se também que os distritos de
Itapeúna e Braço e o bairro de Batatal, núcleos de importância para os bairros
rurais, onde estão localizadas grande parte das estações de tratamento de
água e esgotamento, igualmente são desconsiderados. Ressalta-se que além
de não se utilizar ou indicar índices para os “Instrumentos de Política Urbana”
definidos no Art. n° 4 do “Estatuto da Cidade”, este encontra-se superado, uma
vez que o Art. n°40 desta Lei determina que os planos diretores devem ser
revistos a cada dez anos, o que deveria ter ocorrido ao final do ano de 2016.
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Diferente da “Lei Orgânica” e o “Código de Obras”, o “Plano Diretor” não é
divulgado, havendo a necessidade de solicitá-lo a Secretária de Planejamento
de Eldorado. Outra informação relevante é que o município não possui “Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo” que seria complementar ao “Plano
Diretor” normatizando as formas de uso do solo do município. Perde-se a
oportunidade de definir diretrizes para o desenvolvimento rural sustentável,
importante medida para alinhar e mitigar o descompasso de desigualdades
entre as áreas urbanizadas e peri-urbanizadas.
Em 2013 o Governo do Estado de São Paulo desloca uma comunidade
indígena do bairro de Parelheiros, distrito localizado ao sul do município de São
Paulo, para uma fazendo localizada em Eldorado, próxima ao Rio Taquari
como indenização compensatória devido as implicações das obras de
construção do “Rodoanel”. A Comunidade Taquari é a única aldeia do
município.

105

Figura 11– Linha do Tempo– Município e Estância Turística de Eldorado

Fonte: Autora,2017
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3.2.2 Estrutura de Ocupação Territorial

Figura 12– Mapa Estrutura de Ocupação - Município e Estância Turística de Eldorado

Fonte: Autora,2017
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Eldorado é um município que possui maior parte de seu território em zona
rural, com taxa de urbanização de 49% (IBGE 2017), composto por núcleos
urbanos, bairros e áreas rurais. Sua estrutura de ocupação é de caráter troncal,
a partir do eixo do Rio de Ribeira de Iguape, condição reafirmada pela rodovia
SP-165, nos sentidos eixo-oeste em direção ao Município de Iporanga e o eixoLeste em direção ao Município de Registro (Ver Fig. 12). É realizada
predominantemente na planície aluvial meandríca do Rio Ribeira de Iguape e
nos fundos de vale dos córregos contribuintes a este, com predominância a
margem direita, por possuir maior extensão sentido norte-sul. Devido ao relevo
acentuado da borda do Rio, com cerca de 25% de inclinação, a ocupação dos
morros e de topos de morros é evitada.
Os pontos de maior ocupação estão no eixo-Leste à margem direita do Rio,
onde está localizado o núcleo urbano de referência, o distrito central, onde teve
origem o centro histórico da cidade e hoje constitui o núcleo políticoadministrativo-econômico. A ocupação deste distrito segue a margem do Rio é
transpassado pela Rodovia SP-165, seu formato em “meia-lua”, seguindo o
ribeirão Xiririca, e teve como sentido de expansão urbana a margem esquerda
do Rio, sentido a ponte que em períodos anteriores à expansão era utilizada
com o fim de acessar o município de Registro.
Grande parcela dos 39 bairros que dividem administrativamente o território
foram em outros períodos fazendas que estruturavam a economia da região.
Esses pontos de interesse geraram ocupação, inicialmente por famílias dos
trabalhadores dessas fazendas, e, atualmente encontram-se consolidadas
como subnúcleos locais. Desses bairros, destacam-se três, que são
categorizados como distritos urbanos, devido a suas características de
ocupação, densidade, renda e acessos à infraestrutura: o distrito central, o
distrito de Itapeúna e o distrito do Batatal. Nesses distritos também estão
localizadas as estações de tratamento de água e tratamento de esgoto.
Um fator relevante que coibi o crescimento no sentido do eixo-leste, a
montante do distrito central, desde 2008, é a existência de Unidades de
Conservação (UCs): o Parque Estadual Caverna do Diabo(PES), desde 2008,
com área de aproximadamente 161,10 km² dentro do município, o Parque
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Estadual Intervales (PES), com área aproximada de 157,80 km² dentro do
município, desde 1995, e a Área de Proteção Ambiental dos Quilombos do
Médio Vale do Ribeira (APA), desde 2008, com área de aproximadamente
265,97 km².
Em área de APA estão as comunidades quilombolas, nas quais, hoje, nove
delas são reconhecidas pela Fundação dos Palmares. Constituem-se como
áreas rurais com crescente índice de urbanização, carentes de infraestrutura e
com aglomerações subnormais evidenciadas pela autoconstrução precária. Os
entraves sobre a titulação das terras comunais desses remanescentes
quilombolas e a sobreposição à área de UC representam as maiores
problemáticas para o desenvolvimento ambiental-econômico-étnico-racial desta
população. A ausência de um Plano de Manejo para esta região agrava este
quadro. Na década de 80, anterior a Constituição Cidadã e as Leis Ambientas,
devido ao interesse de grileiros e empresários nesta região, a partir das
estradas de rodagem que conectaram o município à cidade de São Paulo,
porções desses territórios foram parcelados e vendidos, descaracterizando
esses assentamentos. Pode-se verificar dentro dessas áreas, com maior
incidência no eixo da rodovia SP-165, pequenos comércios e locais de culto
religioso e pequenos comércios. Dentro dos perímetros dos territórios
quilombolas, também existem bairros rurais, caracterizados como vilas, que
costumam levar o nome dos quilombos a qual estão. São bairros com pouca
infraestrutura mas configuram-se como núcleos urbanizados consolidados,
além de moradias de membros da comunidade, é possível verificar nesses
locai equipamentos, bens e serviços públicos, como escolas e postos de
saúde, e de terceiros à comunidade, como pastagens, bares e restaurantes.
Ocupam áreas próximas ao Rio Ribeira de Iguape, e estão associadas a eixos
de circulação e/ou mobilidade, como bolsas, rodovias, pontes ou estradas que
conectam as áreas de várzea ao interior dos territórios quilombolas.
Diferente dos núcleos urbanos, o eixo de crescimento dos quilombos segue
o eixo norte-sul, adentrando a mata atlântica. O primeiro núcleo quilombola,
Ivaporunduva, datado anterior a fundação do centro histórico, está localizado a
margem esquerda do rio, a montante do distrito central, cerca de 40 km de
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distância do centro de Eldorado, a partir deste, como estratégia de domínio de
território aliado ao decorrente crescimento populacional, novos núcleos
surgiram em direção ao Rio Ribeira de Iguape. A comunidade André Lopes,
uma das últimas a ser formada, está localizada a margem direita do Rio, a
montante do distrito central, a cerca de 30 km de distância de Eldorado. Devido
sua posição estratégica tornou-se núcleo de referência política dessas
comunidades. Por estar na margem direita, próximo as redes de infraestrutura,
possui melhores serviços e equipamentos urbanos. A transposição do Rio
nesta região era realizada predominantemente pela Bolsa de São Pedro, até a
construção de uma ponte que representou um grande avanço a mobilidade,
conectando o bairro de Ivaporunduva a rodovia SP-165. A balsa já foi
interditada duas vezes por não oferecer boas condições de segurança aos
passageiros. Para acesso a maior parte dos serviços, como por exemplo a
utilização de equipamentos de saúde, há a necessidade do deslocamento até o
distrito central, realizado por transporte público, que é retratado por sua pouca
oferta. Os ônibus que fazem esse trajeto passam duas vezes ao dia, uma vez
pela manhã e outra ao final da tarde. A qualidade das estradas corresponde à
infraestrutura da região, igualmente precária.
As áreas de várzea, quando não ocupadas por núcleos habitacionais, são
destinadas à agricultura de extensão, com destaque a bananicultura, que
contribuem massivamente para o assoreamento das margens do Rio. Um dos
maiores problemas do município na contemporaneidade são as inundações e
alagamentos devido ao regime de vazantes e cheias do Rio Ribeira do Iguape.
3.3 Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes
Localizada a 40 km do centro do Município e Estância Turística de
Eldorado, a Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes é limítrofe as
comunidades remanescentes quilombolas Ivaporunduva, Nhunguara e Sapatu.
Seu território é seccionado pela Rodovia SP-165 e é sobreposto pelo Parque
Estadual Caverna do Diabo. Possui 60 famílias, totalizando uma população de
aproximadamente 262 pessoas, das quais 51% são do sexo masculino. De
acordo com o ISA, em 2008, menos da metade da população tinha idade acima
a 30 anos, configurando como uma população jovem, sendo: 16% com faixa
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etária entre 0-10 anos, 21% com faixa etária de 11-17 anos, 27% com faixa
etária entre 18-29 anos e 36% acima dos 30 anos (ISA, 2008, p.177).
Sua ocupação se deu a partir da extensão territorial de outros quilombos
em 1830, por famílias das comunidades Ivaporunduva, São Pedro e
Nhunguara, e por soldados negros desertores da Guerra do Paraguai (1864 1870). Formada pelos troncos familiares Vieira, Dias e Maia, começaram a
ocupar esse território e concomitantemente o território localizado o Quilombo
Nhunguara, por este motivo as duas comunidades partilham relações sociais e
familiares. Durante a pesquisa foi averiguado que grande parte dos quilombos
de

Eldorado

são

extensões

territoriais

descendentes

do

Quilombo

Ivaporunduva, o mais antigo do Vale do Ribeira. Membros das comunidades
comentaram que ocupar o território sentido sul, a partir do Quilombo
Ivaporunduva, com diferentes nucleações compartilhando laços familiares era
uma estratégia articulada pelos líderes quilombolas do período afim de
assegurar a sobrevivência e o domínio sobre o território, por isso descenderiam
diretamente, na maioria dos casos, dos mesmos troncos familiares. A
ocupação de André Lopes seguiu sentido sul. Ao final do século XIX já
ocupavam a “Gruta da Tapagem”, hoje conhecida como Caverna do Diabo,
utilizada durante o período da Guerra do Paraguai como reduto de soldados
negros desertores (ISA, 2008, p.177).
Em 2001, André Lopes foi reconhecida como Unidade Remanescente
Quilombola pelo Instituto de Terras de São Paulo (ITESP) e, em 2004, foi
reconhecida pela FCP. Entretanto, a situação fundiária com a titulação do
território não foi resolvida, o processo aberto no ano de 2004 ainda está em
tramitação, essa condição motiva uma série de conflitos internos e externos à
comunidade. A sua ocupação demonstra um tecido irregular e heterogêneo,
com presença de terceiros que ocupam porções dentro do quilombo. A
comunidade também passa por conflitos com a Secretária do Meio Ambiente
em função da sobreposição de seu território com o antigo Parque Estadual
Jacupiranga (PEJ), situação está em parte amenizada com a alteração dos
limites do PEJ em 2007, sob a Lei n° 12.810, que também estabeleceu o
Mosaico de Unidades de Conservação Jacupiranga, assim boa parte do PEJ
que sobrepunha André Lopes, por meio da criação da Área de Proteção
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Ambiental Quilombos do Médio Ribeira (APA Quilombos Médio Ribeira),
passava à categoria de uso sustentável o que, segundo ISA, facilitou o
processo de titulação da gleba por serem terras devolutas (ISA, 2008, p.177),
ressalta-se que, apesar de compreender em APA, não foi formulado ainda pelo
Estado um Plano de Manejo para esta Unidade de Conservação. Porém, a
comunidade ainda está em sobreposição com o Parque Estadual Caverna do
Diabo. Essa área, ocupada historicamente pela comunidade, é reivindicada,
inclusive indicada pelo relatório técnico (RTC) elaborado pelo ITEPS em 2001
para seu reconhecimento (ISA,2008, p.177).
Atualmente a área de André Lopes é de 3.200,16 hectares, sendo,
3.049,20 áreas devolutas, correspondendo à 95% do território, 76,14 hectares
particulares, cerca de aproximadamente 2,5% do território, 74,83 hectares
referentes

ao

Parque

Estadual

Caverna

do

Diabo,

representando

aproximadamente 2,5% do território. De acordo com a Lei n° 12.810, uma área
de 668,84 hectares estaria reservada para pesquisa (ISA, 2008, p.178). Como
a situação fundiária ainda não está resolvida é possível verificar habitações,
comércios, igrejas, pastagens e bananais de pessoas que não são membros da
comunidade. De acordo com o ISA (2008), por meio de um mapeamento
voluntário com os membros da comunidade, os limites legais da gleba
deveriam ser ampliados em sentido leste e sul, compreendendo uma área total
de aproximadamente 3.933,75 hectares (Ver Figura 13).
Ainda de acordo com informações do ISA (ISA, 2008, p.179), a partir de
cálculos e percentuais, sobre a totalidade de 3.933,75 hectares, demonstra-se
a classificação da forma de uso da terra de acordo com a área que ocupa,
sendo:
1) Bananal, com 14,6 hectares, ocupando 0,37% do território;
2) Roça, com 42,59 hectares, ocupando 1,08% do território;
3) Soca/Catingueiro, com 5,55 hectares, ocupando 0,14% do território;
4) Cultivo de maracujá, com 1,42 hectares, ocupando 0,04% do território;
5) Cultivo de pupunha, com 0,27 hectares, ocupando 0,01 % do território;
6) Pastagem, com 173,56 hectares, ocupando 4,41% do território;
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7) Repovoamento de palmito, com 18,32 hectares, ocupando 0,47% do
território;
8) Tiguera, com 9,2 hectares, ocupando 0,23% do território;
9) Vegetação rasteira, com 116,69 hectares, ocupando 2,97% do território;
10) Capoeira/Capoeirinha, com 593,28 hectares, ocupando 15,08% do
território;
11) Capoeirão, com 352,76 hectares, ocupando 8,97% do território;
12) Mata, com 2.573,28 hectares, ocupando 65,42% do território;
13) Vila, com 9,28 hectares, ocupando 0,24 do território;
14) Estrada, com 10,49 hectares, ocupando 0,27% do território;
15) Morro do Quilombo, com 2,27 hectares, ocupando 0,06% do território;
16) Corpos d’água, com 28,49 hectares, ocupando 0,72% do território;
17) Roça/Catingueiro, com 42,59 hectares, ocupando 1,08% do território;

Cerca de 92,43% da gleba é composta por fisionomia vegetal natural, 4%
por pastagem, 1,08% roça e as demais classes ocupam menos que 1% (ISA,
2008, p.179).
A renda dos membros de André Lopes é composta a partir de trabalhos
esporádicos na região, exercendo atividades de pedreiro e diarista, atividades
sazonais nas fazendas ou venda de banana aos passantes. Alguns membros
compõem exclusivamente sua renda com a aposentadoria e da extração de
recursos da mata. Somente quatro membros da comunidade trabalham na
prefeitura de Eldorado (ISA, 2008, p.177). As atividades realizadas pelos
membros dessas comunidades, de acordo, são demonstradas a seguir (ISA,
2008, p.177):
1) Benefícios governamentais, correspondem a 38% dessa população;
2) Estudantes, correspondem a 32% dessa população;
3) Agricultores, correspondem a 20% dessa população;
4) Autônomos, correspondem a 4% dessa população;
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5) Funcionários públicos, correspondem a 3% dessa população;
6) Monitores Ambientais, correspondem a 2% dessa população;
7) Comerciantes, correspondem a 1% dessa população;
O bairro (vila) André Lopes, constitui-se como um núcleo de ocupação
central, seccionado pela rodovia SP-165, possui três igrejas, um posto de
saúde, pequenos estabelecimentos comerciais, como dois bares e um
restaurante, a sede da associação, quadra poliesportiva, Escola Técnica Paula
Souza e várias habitações. Existem outras moradias distantes, onde também é
localizado o viveiro de mudas e algumas poucas são observadas na estrada
que conectam a comunidade e sua comunidade vizinha Sapatu (Ver Fig. 14).
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Figura 13– Uso e Ocupação do Solo – Quilombo André Lopes

Fonte: ISA, 2008
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Figura 14– Mapa Estrutura de Ocupação – Vila André Lopes

Fonte: Da autora a partir de mapa do ISA e informações da visita técnica,2017
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organização não-governamentais como Moab, ISA, Idesc, EAACONE E Rede
Mocambos, e de organizações governamentais, tais como, o ITESP, Gesac,
Prefeitura de Eldorado, Universidade de Campinas (ITESP, 2008, p. 178) e
Universidade de São Paulo.
O acesso e distribuição de infraestrutura, bens e serviços acontece de
maneira precária. O abastecimento de água às moradias é realizado por água
de minas e ribeirões existentes na comunidade, e chegam ao reservatório por
meio de tubulação, entretanto a maioria das casas usufrui de água que é vinda
direto das minas. Grande parte das moradias não possuem fossa séptica. A
coleta de lixo, realizada pela Prefeitura de Eldorado, proposta para acontecer
uma vez por semana, acontece irregularmente, como alternativa ao acúmulo de
lixo os membros da comunidade costumam a queima ou o aterramento, o que
representa um grande risco à contaminação das águas subterrâneas utilizadas
para consumo. Grande parte das moradias dispõem de energia elétrica, mas
em períodos de chuva a distribuição de energia passa por grandes períodos de
intermitência.
A maioria das casas é de alvenaria e em alguns casos de pau-a-pique.
Nos quintos há o cultivo de frutíferas, verduras, legumes, tubérculos e plantas
de uso medicinal e criações para o consumo familiar (ISA, 2008, p.179). Para
estas roças, algumas famílias mantêm a prática agrícola do pousio, também
destinado ao consumo familiar (ISA,2008, p.79). Algumas das sementes para o
plantio são próprias da comunidade, a maioria são adquiridas em Eldorado.
Quanto a extração da mata, os principais itens coletados são o palmito, os
cipós Imbé e timbopeva, a taquara e alguns tipos de madeira (ISA, 2008,
p.179). A maior parte das ruas e estradas não são pavimentas, não possuem
guia ou meio-fio e não são adaptadas para acessibilidade universal. A
iluminação

pública

disponível

está

associada

ao

sistema

viário,

predominantemente a Rodovia SP-165, e diminui consideravelmente ao
adentrar a comunidade sentido sul. O quilombo também não apresenta um
sistema de áreas livres comunitárias para atividades de lazer e cultura, possui
para as práticas esportivas uma quadra localizada no bairro André Lopes.
Para a mobilidade, os moradores utilizam fundamentalmente por meio
do transporte público, com duas linhas de ônibus que que conectam os
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municípios de Eldorado e Iporanga, disponível em apenas dois horários do dia.
Para o transporte escolar a mesma condição, em dois períodos do dia.
Existem somente dois telefones públicos na comunidade, a uma
distância muito próxima entre estes, representando uma dificuldade para a
utilização para os membros que residem afastados do bairro. A escola Maria
Antônia Chules Princesa e o Posto de Saúde não dispõem de telefone e
precisam recorrer a estes telefones públicos quando necessário.
O Posto de Saúde, dispõem atendimento uma vez por semana, e em
caso de maior necessidade, o atendido é encaminhado no ao Hospital Regional
de Pariquera-Açú. Muitos moradores recorrem a Santa Casa de Misericórdia de
Eldorado. A aquisição de remédios para os tratamentos tem que ser realizada
nos municípios vizinhos ou no bairro central de Eldorado.
Consideradas pelos moradores como grandes potenciais eco turísticos,
as cachoeiras e as cavernas dentro do quilombo são importantes recursos
disponíveis (ISA, p.2008, p.179).
Sob os aspectos culturais, as principais festas são organizadas pela
associação comunitária, para a arrecadação de fundos, e pela escola Maria
Antônia Chules Princesa. Quanto as religiões seguidas pelos moradores, estão,
a Católica Apostólica Romana, Congregação Cristã no Brasil, Pentecostal Deus
é Amor, Adventista do Sétimo Dia – Movimento Reforma, Pentecostal de Jesus
Cristo e Assembleia de Deus.

3.4 Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa
A Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa (Ver Fig. 15 e 16),
primeira escola quilombola do Estado de São Paulo, situada no Município e
Estância Turística de Eldorado, no Bairro André Lopes, dentro do perímetro da
comunidade remanescente quilombola de mesmo nome. Inserida entre o
Parque Estadual Caverna do Diabo e o Rio Ribeira de Iguape, possui como
principal acesso à Rodovia SP-165, no km 37. Está localizada à 32 km
distância do núcleo urbano central e à 19 km do Município de Iporanga.
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Vinculada a Secretária da Educação do Governo do Estado de São Paulo
(SED) sob a Coordenadoria de Gestão de Educação Básica (CGEB) da
Diretoria de Ensino da região de Registro, de acordo com o Decreto Nº 57.141,
de 18 de julho de 2011. As instalações físicas estão a encargo da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação (FDE), sob as diretrizes da SED. Seu
projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Diretoria de Ensino de Registro.
Criada sob o Decreto n° 45.624 de 2001, começou a funcionar somente em
2005. É a primeira escola quilombola do Estado de São Paulo. É a única escola
quilombola do Estado que promove a modalidade de ensino Anos Finais
(Ensino Médio), foi também a única escola quilombola a oferecer a modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), retirada a poucos anos.
Figura 15 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Localização

Fonte: Acervo autora, 2017
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Figura 16 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Panorama Geral

Fonte: Acervo autora, 2017
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A escola é fruto da mobilização das comunidades locais sobre os órgãos
governamentais. De acordo com informações disponibilizadas pela Equipe de
Coordenação da escola, por meio de uma carta endereçada ao Ministério da
Educação em 2002, redigida a partir do VII Encontro dos Quilombos do Vale do
Ribeira, foram solicitadas escolas, qualificação docente e conteúdo pedagógico
que tratasse das questões particulares quilombolas. O nome da escola,
definido pela própria população quilombola, é uma homenagem póstuma a uma
antiga personagem da região, Maria Antônia Merenciana Chules Princesa,
mulher negra, membro da comunidade, considerada heroína por sua visão de
mundo. Foi também conhecida por ter sido aguerrida. Ditos populares atribuem
a realização do primeiro parto de cesariana na região a ela.
Destina-se principalmente ao ensino estadual, entretanto, em convênio com
à prefeitura do município, disponibiliza duas salas de aulas para o ensino
fundamental municipal. Sua população total é estimada em 227 pessoas,
sendo, 202 alunos, 14 professores, 4 pessoas no corpo da coordenação e 7
funcionários. A equipe de merendeiras é subsidiada pela prefeitura municipal e
os agentes de organização escolar são terceirizados (Ver Tabela 01).
Tabela 01– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – População
POPULAÇÃO TOTAL
Atividade
Qtd.
População Discente
Aluno do Ensino
Aluno Ensino Médio
Total
População Doscente
Professor em atividade
Professor readaptado
Total
População Coordenação
Diretor
Professor Coordenador
Professor Sala de
Professor Mediador
Total
População de Funcionários
Merendeira
Limpeza
Agentes de organização
Total
TOTAL
227

Fonte: Acervo autora, 2017

98
104
202
12
2
14
1
1
1
1
4
3
2
2
7
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A escola não é destinada somente por alunos da comunidade André Lopes,
serve também a alunos das comunidades quilombolas vizinhos, sendo, 35
alunos da comunidade André Lopes, 12 alunos da comunidade São Pedro, 39
alunos da comunidade Ivaporunduva, 17 alunos da comunidade Galvão, 41
alunos da comunidade Nhunguara, 11 alunos da comunidade das Ostras e 40
alunos da comunidade Sapatu (Ver Quadro 06). Além das comunidades
remanescentes quilombolas do município de Eldorado, a escolas atende à
alunos do município de Iporanga, contabilizando 7 alunos. Por ser a única
escola quilombola da região que oferta o ensino médio, é a única opção dos
moradores dessas comunidades para dar continuidade aos seus estudos. No
passado, a escola também dispunha da modalidade “Educação de Jovens e
Adultos” (EJA), não mais oferecida por definição do Estado (Ver Tabela 02).
Tabela 02 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – População discente
por localidade.
POPULAÇÃO DISCENTE POR LOCALIDADE
Município e Estância Turística de Eldorado
Localidade
Qtd.
Comunidade André
35
Lopes
Comunidade São Pedro
12
Comunidade
39
Ivotuporanga
Comunidade Galvão
17
Comunidade
41
Comunidade Ostras
11
Comunidade Sapatu
40
Município Iporanga
Localidade
Qtd.
7
TOTAL
220

Fonte: Acervo autora, 2017

As aulas são divididas em dois períodos, entre eles intervalo para
recreação, quando os alunos realização a sua alimentação, esta ofertada pela
escola. Os 104 alunos do ensino médio participam das aulas no período
matutino e os 98 alunos do ensino fundamental no período vespertino (Ver
quadro 07). O horário de funcionamento é das 7h00 às 17h00, durante os dias
úteis, sendo estendido em dias de encontro entre pais e mestres ou em
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atividades comemorativas. A escola não participa do programa “Escola da
Família”, atividade que dispõe a infraestrutura do equipamento escolar à
comunidade, oferecendo atividades diversas, aos finais de semana (Ver Tabela
03).
Tabela 03 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – População por período
QUADRO DE POPULAÇÃO POR PERÍODO
Período Matutino
População Discente
Atividade
Qtd.
Aluno Ensino Médio
104
Total
104
População Doscente
Professor na sede
12
Total
12
População Coordenação
Diretor
1
Professor Coordenador
1
Professor Sala de
1
Professor Mediador
1
Total
4
População de Funcionários
Merendeira
3
Limpeza
2
Agentes de organização
2
Total
7
População total
Total
127
Período Vespertino
População Discente
Atividade
Qtd.
Alunos do Ensino
98
Total
98
População Doscente
Professor em atividade
10
Total
10
População Coordenação
Diretor
1
Professor Coordenador
1
Professor Sala de
1
Professor Mediador
1
Total
4
População de Funcionários
Merendeira
3
Limpeza
2
Agentes de organização
1
Total
7
População total
Total
119

Fonte: Acervo autora, 2017
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O equipamento escolar, em lote de 2.456,87 m², possui área construída de
1.551,55 m², 761,87 m² de áreas livres, sendo que dessas 462,21 m² são
permeáveis. Assim, possui o coeficiente de aproveitamento construtivo de 0,46,
taxa de ocupação sobre a projeção das áreas construídas no lote de 0,69 e
taxa de permeabilidade de 0,19. Composto por três blocos, em conjunto com
as áreas livres e a quadra poliesportiva coberta, tem como programa
arquitetônico, classificado em três áreas de atividades, direção/administrativo,
pedagógico e vivência, de acordo com a denominação proposta pelo FDE,
sendo, que, o bloco 01 é conformado por 4 salas de aulas e a sala de leitura, o
bloco 02 é conformado pela sala de secretaria, sala de professores, sala da
diretoria, cozinha, despensa, pátio coberto, refeitório, depósitos, sala de
coordenação, sala de informática e conjunto de sanitários de funcionários e
alunos, o bloco 03 é conformado por duas salas de aula, não previstas em
projeto original, destinadas às turmas de aulas do ensino municipal, assim
como o depósito localizado após a sala de informática (Ver Fig. 17 e Tabela
04). A escola não possui telefone próprio, e caso precise, utiliza-se os dois
telefones públicos do bairro de André Lopes.
Figura 17 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – População por período

Fonte: Acervo autora, 2017
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Tabela 04 – Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa –
Programa Arquitetônico
PROGRAMAS ARQUITETÔNICOS AMBIENTES ESCOLARES
Ambientes
Qtd.
Área (m²)
Direção/Administração
Diretor
1
24,15
Secretaria
1
24,25
Coord. Pedagógico
1
24,25
Professores
1
24,25
Conj. Sanit. Adm.
1
5,4
Pedagógico
1
17,46
Sala de aula
1
19,9
5
49,35
Leitura
1
49,35
Informática
1
49,35
1
5,65
Depósito
1
11,82
1
11,02
Vivência
Cozinha
1
15
Despensa
1
8,63
Refeitório
1
75,8
Conj. sanit. Alunos
1
29,25
Quadra coberta
1
501,6
Esp.Convivência Desc.
1
79,38
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre salas 05 e 06
1
7,67
QUADRO DE ÁREAS
Lote
2456,87 m²
Área Construída
1151,55 m²
Área externa com piso
299,66 m²
Área externa permeável
462,21 m²
Área de Ocupação
1694,5 m²
Coeficiente de Aprov.
0,46
Taxa de Ocupação
0,69
Coeficiente Área Perm.
0,19

Fonte: Acervo autora, 2017

O equipamento possui muros em todo o seu perímetro com altura
aproximada de 2,00 m e possui só um ponto de acesso voltado para a rodovia
SP-165. Os blocos 01 e 02 estão implantadas em mesma cota de nível do
acesso externo, em área plana, já a quadra poliesportiva e o bloco 03, foram
implantados na parte posterior do terreno, em talude em aclive, sendo que, a
quadra está em platô com desnível de 0.80 m em relação da cota de nível de
acesso, e o bloco 03 em platô em desnível de 1.20 m em relação à cota de
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acesso. Os blocos estão dispostos paralelos a testada do lote com maior
dimensão, o bloco 01, o segundo maior bloco em dimensão do complexo,
encontra-se próximo ao limite do lote voltado para a rodovia SP-165, o bloco
dois, o maior em dimensão, encontram-se no meio do terreno, sendo estrutura
articuladora entre os outros dois edifícios em seu segmento que está proposta
a área de vivência.
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4 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO APLICADA
4.1 Considerações Preliminares:
4.1.1 Características bioclimáticas do Município e Estância Turística de
Eldorado
Em busca da eficiência da Avaliação Pós-Ocupação é necessário o
entendimento sobre os aspectos bioclimáticos do sítio a ser estudado como
parâmetro de referência avaliativo do ambiente construído, principalmente ao
que tange às avaliações de conforto ambiental e sistemas construtivos, por
tanto, propõem-se a caracterização das condições bioclimáticas do Município e
Estância

Turística

de

Eldorado.

Eldorado

está

localizado

dentre

as

coordenadas geográficas 24°18’ Sul e 48°03’ Oeste, situado ao sul do paralelo
do Trópico de Capricórnio.

Fica na transição entre as zonas climáticas

“Tropical Brasil Central” e “Temperado”. Segundo o IBGE o clima desta região
é considerado “Tropical Brasil Central”, determinado como uma região
“superquente” e “úmido”, com cerca de 1 a 3 meses de secas (Ver Fig. 18).
Figura 18 – Mapa Clima do Brasil

Fonte: IBGE, 2002
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Segundo Setzer, a região enquadra-se dentro do agrupamento climático
“Subtropical”, com um clima “quente” e “muito úmido”, sem estiagens, com
temperaturas do ar médias anuais entre 18°C à 22°C (Ver Fig. 19).
Figura 19– Mapas Classificação do Clima por Setzer

Fonte: Atlas Climático e Ecológico do Estado de São Paulo, 1996

Conclui-se em ambos os casos que o clima é corresponde à uma região
quente e úmida. A partir destas informações, de acordo com a “Classificação
Climática

de

Köppen-Geiger”,

esta

descrição

enquadra-se

dentro

da

classificação climática “Cfa”, “clima temperado úmido com verão quente”,
sendo: grupo “C”: Clima mesotérmico com temperatura média do ar dos três
meses mais frios compreendidos entre -3°C e 18 °, de temperatura média do
mês mais quente > 10°C e com estações do ano bem definidas; indicador “f”:
Clima úmido com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano e
inexistência de estação seca definida; subindicador “a”: Temperatura média do
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ar no mês mais quente > 22°C. A partir de dados fornecidos pelo Centro de
Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura da Universidade
de Campinas (CEPAGRI-UNICAMP) confirma-se a classificação KöppenGeiger como “Cfa” (Ver. Fig. 20).

Figura 20– Clima Município e Estância Turística de Eldorado

Fonte: Montagem da Autora a partir de informações do CEPAGRI-UNICAMP, 2017
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A partir da figura “Clima Município e Estância Turística de Eldorado” (Ver
fig.17) afere-se que este município possui temperatura do ar média anual de
23.9°C e amplitude térmica mensal média de 13.03°C, esta, demonstrando
considerável variação entre as temperaturas médias mensais máximas e
mínimas. Verifica-se que as estações do ano são bem definidas. Os três meses
com menores temperaturas médias mensais mínimas, Maio, Junho e Julho,
com temperaturas entre 12.6°C e 15 °C, possuem as menores temperaturas
médias mensais, entre 19.7°C e 21.4°C, e maiores amplitudes térmicas médias
mensais, entre 13°C e 14.2°C, com exceção de agosto que possui a maior
amplitude térmica média mensal, 14.8°C. Agosto também se destaca por ser o
mês com menor precipitação média, cerca de 53.4 mm. Os verões e
primaveras são quentes, com médias de temperatura mensais acima da média
de temperatura anual, e úmidos, com índices de precipitação acima de 185
mm, já os invernos e outonos são frios, com médias de temperatura mensais
inferiores à temperatura média anual. Os três meses com maiores
temperaturas máximas, Janeiro, Fevereiro e Março, com temperaturas entre
33.8°C e 33°C, possuem as maiores temperaturas médias mensais, entre
26.8°C e 27.6°C , os maiores índices médios mensais pluviométricos, entre
224.3 mm e 186.9 mm, e menores amplitudes térmicas médias mensais, entre
12.3 °C

e 12.4°C , com exceção de Dezembro que apresentou

a menor

amplitude térmica média mensal, cerca de 11.9°C. Verifica-se também que os
meses mais quentes coincidem com os períodos do ano com maior
suscetibilidade

a

desastres

naturais

como

inundações,

alagamentos,

deslizamentos e vendavais, destaca-se a enchente de 1997 e o vendaval de
2017.
De acordo com artigo sobre o plano de ação “Bacia Hidrográfica do
Ribeira do Iguape - Plano de Ação Para o Controle das Inundações e Diretrizes
Para o Desenvolvimento do Vale", o Departamento de Águas e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo (DAEE) apresenta que devido a peculiaridades
climáticas e geomorfológicas, a região do Vale do Ribeira possui características
favoráveis a potencialização de geração de cheias do Rio Ribeira de Iguape:
Em primeiro lugar, as condições climáticas da região são altamente
favoráveis à ocorrência de chuvas do tipo frontal, de grande
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intensidade e duração, que tendem a produzir grandes volumes de
deflúvio superficial. Em segundo lugar, as características
morfológicas da bacia também favorecem a ocorrência de grandes
cheias. No trecho superior e médio, o Ribeira e seus afluentes correm
por vales encaixados, com uma declividade média muito elevada. No
curso inferior, a jusante de Eldorado e após receber a contribuição do
rio Juquiá, o Ribeira do Iguape apresenta-se como um rio típico de
planície, recortando os terrenos alagadiços de baixada, com
declividade praticamente nula. (BRASIL, 1999)

Além da temperatura do ar e do índice pluviométrico, outras
características são relevantes para a construção deste quadro bioclimático.
Segundo Roriz, “os principais fatores determinantes das diversas configurações
climáticas são Latitude, Altitude e Maritímidade” e “certamente que os climas
sofrem também a influência dos Ventos (direção e velocidade) e do Relevo
(RORIZ, 2013,p.2), quando observados estes fatores, considerando que o
compartimento geográfico onde está localizado o Município de Eldorado, dentre
as coordenadas geográficas 24°18’ Sul e 48°03’ Oeste, dentro da Mesorregião
do Litoral Sul Paulista, com altitude de 62 metros acima do nível do mar, a uma
distância de 66 km do oceano Atlântico, constata-se que este é influenciado
pelo sistema de circulação atmosférica presente no oceano atlântico. Segundo
Niemer, latitudes próximas do trópico e altitudes próximas do nível do mar
possuem elevadas temperaturas no verão e o inverno ameno com “raras
ocorrências de mínimas diárias próximas a 0°C” (NIEMER, p.253).
Outro aspecto relevante para Niemer é a participação da massa tropical
atlântica (mTa), com maior influência no verão, e a massa polar atlântica
(mPa), como maior influência no inverno, como principais contribuintes às
características bioclimáticas do litoral sul brasileiro. Os ventos predominantes
do Município de Eldorado possuem direção sudeste, de acordo com Niemer,
esta condição é determinada pela presença do anticiclone semifixo do Atlântico
Sul, gerador da mTa, que “penetra frequentemente no interior do Brasil, pouco
dificultado pela borda do Planalto Brasileiro, sopra ao continente, com exceção
às regiões oeste e centro oeste brasileiras, ventos de direção sudeste e
noroeste (NIEMER, p.203) (Ver. Fig. 21). Já o clima, principalmente durante o
verão, sob influência da mTa, sendo uma massa de ar predominantemente
quente e úmida, aliada as elevadas temperaturas do ar das regiões tropicais,
promove alta temperatura do ar, alta umidade relativa do ar, maior índice de
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nebulosidade e maior índice de precipitações. No inverno, com maior influência
da mPa, sendo uma massa de ar predominantemente fria e seca, implica em
menores índices de temperatura do ar e precipitação (Ver fig. 21).
Figura 21 – Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990

Fonte: INMET, 2017.

Considerando estes fatores e aspectos bioclimáticos, a Associação
Brasileiras de Normas técnicas (ABNT), por meio da Norma Brasileira (NBr)
15220, de 2003, em sua terceira parte, propõe o zoneamento bioclimático
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brasileiro e sugere diretrizes técnico-construtivas para edifícios habitacionais de
interesse social a partir estratégias de condicionamento térmico passivo para
estas zonas. A partir do software ZBBR, verifica-se que o Município de
Eldorado se encontra dentro da zona n°5 (Ver. Fig. 22).
Figura 22– Zoneamento Bioclimático do Brasil – BNR 15220

Fonte: ABNT, 2003; Montagem da Autora a partir do Software ZbBr-2003, 2017

Sobre os períodos de insolação e características da geometria solar
local, será utilizada a carta solar com latitude 24°52ˊ (Ver Fig. 23):
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Figura 23 –Carta Solar – Latitude 24°52ˊ

Fonte: Montagem da Autora a partir do Software SOL-AR 6.2, 2017

Ressalta-se que, para a correta utilização da “Carta Solar”, para
proposição de projetos arquitetônicos e análise de insolação de edifícios já
construídos, deve-se considerar como orientação o norte verdadeiro em vez de
utilizar o norte magnético. O norte magnético é uma representação do sentido
em que as linhas do campo magnético terrestre convergem, em um ponto do
hemisfério norte, que não representa o polo geográfico norte verdadeiro, o
ponto geográfico mais a extremo norte do planeta. A variação entre o norte
magnético e o ponto geográfico norte verdadeiro denomina-se declividade
magnética e é representada em graus. A partir de levantamento realizado pelo
“Observatório Nacional – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações”, em 2014, verifica-se que a declividade magnética para o
município de eldorado é de 20°, sendo necessária a correção de 20° azimute
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em relação ao norte magnético. Os diagnósticos apresentados neste capítulo já
consideram como condição de análise o norte verdadeiro.

4.1.2 Levantamento e atualização de desenhos técnicos
Segundo Galvão (2011), apoiado em Ornstein e Romero (1992), “de modo
geral as pesquisas de APO iniciam-se com o levantamento da “memória das
edificações, ou seja, um levantamento minucioso para verificar dos os
processos para a sua execução:

projeto, construção, uso inicial e

modificações” (Ornstein; Romero apud GALVÃO, 2011, p. 42). O primeiro
contato com os desenhos técnicos referentes ao projeto arquitetônico do
equipamento escolar foi disponibilizado pela coordenação da Escola Maria
Antônia Chules Princesa, anterior a visita técnica (Ver Fig. 24). Durante a
visita, foi constatado, ao que se refere a pesquisa, que o desenho era
insuficiente

para

a

realização

das análises

e

medições,

dentre

as

problemáticas, destaca-se que os desenhos não tratavam das dimensões
corretas do lote, dos edifícios, compartimentos internos e quadra poliesportiva,
não demonstravam os sistemas construtivos existentes ou revestimentos, não
correspondiam as demarcação da áreas livres, ajardinadas e áreas de
captação de água pluviais, não demonstravam os desníveis do terreno, os
platôs e taludes executados para acomodação de solo, não eram locados os
reservatório d’água e fossas sépticas, entre outros quesitos, assim como as
adequações durante o uso. A adequação e complementação do desenho
seguiram o processo de levantamento e medição in loco (Ver Fig. 25 -28). Os
instrumentos utilizados foram uma trena manual com fita métrica de 10 metros
de comprimento e uma trena laser da marca Leica – Disto D510 com alcance
de 100 metros de distância. A partir desse levantamento foram realizados
outros desenhos como elevações, cortes e detalhamento de caixilharia do
equipamento escolar. Os procedimentos de levantamento e medições
obedeceram às seguintes etapas:
1. Levantamento do limite do terreno e dimensionamento dos muros;
2. Determinação das cotas de nível externas aos edifícios;
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3. Amarração dos edifícios e quadra poliesportiva;
4. Determinação dos limites que configuram áreas livres e ajardinadas;
5. Levantamento das áreas resguardas com gradis e portões;
6. Levantamento de poste, fossas sanitárias, reservatório de d’água;
7. Medição e marcação das fachadas dos edifícios e seus elementos;
8. Medição e marcação das áreas internas dos edifícios e seus elementos,
9. Levantamento de mobiliários, luminárias, equipamentos e revestimentos;
10. Medição da estrutura do telhado no pátio coberto e definição de gabarito;
11. Medição da quadra poliesportiva;
12. Verificação da acomodação de terra perimetral ao limite do lote;
Figura 24– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Planta
disponibilizada pela Coordenação da Escola

Fonte: desenvolvido pela autora, 2017
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Figura 25– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Planta nível térreo

Fonte: desenvolvido pela autora
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Figura 26– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Planta de cobertura

Fonte: desenvolvido pela autora, 2017
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Figura 27– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Elevações

Fonte: desenvolvido pela autora,2017
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Figura 28– Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa – Cortes

Fonte: desenvolvido pela autora, 2017
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4.1.3 Check List
A partir da necessidade de organizar e verificar a coleta sistemática de
informações, adota-se o instrumento Check List, utilizado nos procedimentos
de Walkthrough e durante as medições in loco, que consiste em um modelo em
ficha com critérios e categorias a serem avaliados em cada espaço de estudo.
A primeira versão do Check List, utilizado na visita técnica, consistia em uma
tabela descritiva de cada ambiente com lacunas para os dados aferidos em
medição. Durante o levantamento sentiu-se a necessidade de realizar croquis,
como plantas e cortes, dos ambientes avaliados, afim de caracterizar melhor as
problemáticas, levantar informações para a atualização dos desenhos técnicos
disponíveis e utilizar essas informações para análises de critérios futuros que
pudessem sem apresentar e para construir um modelo tridimensional para
simulação em softwares. A seguir, apresenta-se o Check List atualizado após
essas considerações (Ver Fig. 29 e 30):
Figura 29– Check List técnico – Parte 01/ 02

Fonte: Autora, 2017
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Figura 30– Check List técnico – Parte 02/ 02

Fonte: Autora, 2017

4.2 Avaliação Pós-Ocupação Física
4.2.1 Walkthrough
O método de walkthrough, consiste no ato do pesquisador percorrer o objeto
estudado afim de realizar avaliações, fundamentalmente sobre constatações
possíveis a partir de uma avaliação/inspeção visual, para em uma primeira
percepção dos espaços avaliados constatar as apropriações imediatas dos
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usuários, as principais alterações realizadas no espaço e o nível de
familiarização dos usuários com o espaço (VILLA, 2016, p.133).
Para esta pesquisa, o método de walkthrough foi realizado em suas etapas.
A primeira etapa consistiu no percorrer do equipamento escolar durante o
primeiro dia da visita técnica, 24 de abril de 2017, durante o período matutino e
em seguida foi realizado o percorrer do entorno imediato do equipamento
escolar, dentro da Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes,
seguindo o eixo da Rodovia SP 165. A segunda etapa consistiu na realização
do mesmo percurso e dia da primeira etapa, entretanto, durante o período
noturno.
4.2.1.1. Walkthrough equipamento escolar
A Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa, apesar de ser um dos
poucos espaços construídos da comunidade que possui melhores condições de
infraestrutura, esta é percebida como precária. O equipamento possui debilidade que
afetam o uso e a operação dos edifícios, além de possuir um programa arquitetônico
limitado e espaços inflexíveis ao bom desenvolvimento de práticas didáticas e
pedagógicas formais e não formais, prejudicando a atuação profissional de
professores e funcionários e dificultando o processo de formação dos estudantes. A
seguir, apresenta-se às constatações sobre os ambientes a partir do método do
Walkthrough:

1) Área externa de acesso ao equipamento escolar:
A área externa caracterizada como o único acesso ao equipamento
escolar, conformada pelo espaço não edificado entre os limites do equipamento
escolar, do posto de saúde da comunidade da comunidade remanescente
quilombola André Lopes e pela rotatória de acesso a estrada ao Parque
Estadual Caverna do Diabo (Rodovia SP 111/165), constitui-se como um
bolsão de prolongamento da Rodovia 165 (Ver Fig. 31 e 32). Verifica-se que,
este espaço, no qual deveria conformar um sistema de áreas livres em apoio
aos equipamentos públicos implantados, não possui projeto paisagístico ou
componentes de mobiliário urbano que promovam esta vocação, resultando em
uma grande área subutilizada.
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Figura 31– Área externa de acesso ao equipamento escolar

Fonte: autora, 2017
Figura 32– Área externa de acesso ao equipamento escolar

Fonte: autora, 2017

O limite entre rodovia e este espaço é sugerido pela mudança do
material do leito carroçável da estrada em asfalto por terra batida e pedrisco,
sem a presença de guias e calçadas. Não há pavimentação adequada
configurando espaços específicos de passagem ou de permanência aos
pedestres, privilegiando o acesso e parada de veículos. A ausência de abrigos
e mobiliários, que sugiram a permanência confortável neste espaço, torna a
presença dos usuários desconfortável e perigosa, pois além de ficarem
expostos as intempéries por longos períodos, estudantes, funcionários,
professores e membros da comunidade precisam esperar os veículos de
transporte público na faixa de domínio da rodovia. Durante o procedimento foi
observado morados sentados no limite entre leito carroçável e faixa de domínio
da rodovia, à espera do transporte entre área rural e centro urbano, assim
como a utilização da tampa da fossa séptica posicionada próximo ao portão da
escola como banco, por ser a única área impermeável acessível e estar
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elevada em relação ao nível do solo exposto. Verifica-se também a ausência
de componentes para a iluminação em toda esta área, prejudicando a
utilização no período noturno deste espaço, especialmente na saída dos
estudantes, funcionários e professores do equipamento escolar ao final da
tarde.
Assim como este espaço não edificado, os edifícios públicos que o
conformam são objetos inertes e genéricos, descontextualizados das
circunstâncias locais e desprovido de identidade própria de lugar. Devido a esta
condição primeira de configuração espacial, não é possível ler nesta paisagem
os usos propostos a estes espaços ou interpretar a concreta relevância destes
equipamentos para a comunidade. Quanto ao equipamento escolar, não há
qualidades em sua arquitetura ou sinalização que a identifique como tal. O
muro perimetral do complexo fortalece essa interpretação. Sugere-se o uso do
edifício, principalmente, a partir da percepção do símbolo da quadra
poliesportiva coberta, relacionada comumente as práticas escolares. Além do
mais, a quadra possui o maior gabarito de altura da região, tornando-se
facilmente um ponto focal na paisagem. Como a quadra está inscrita no
complexo e não pertence ao espaço público, diretriz comum aos projetos de
arquitetura

escolar

brasileira,

o

uso

torna-se

mais

evidente.

Outras

características que corroboram para a percepção que este espaço possa ser
um espaço escolar são próprias do contraste desta edificação em relação as
outras construções existentes no entorno imediato, por exemplo, a localização
dos equipamentos públicos, configurando uma zona concentração de serviços
prestados pela esfera pública, o recuo dos seus lotes em relação à rodovia,
uma vez que a maior parte do parcelamento do solo perimetral à rodovia é
realizada adjacente a esta, e a compartimentação do lote por meio de muros de
bloco de concreto, já que é possível visualizar no entorno a maior utilização de
cercas verdes, cercas de arame farpado ou o não cerceamento do lote.
Ressalta-se que devido a esta característica, em uma primeira leitura, quando
não se conhece internamente a escola, é possível confundir o posto de saúde
como um provável anexo do equipamento escolar. O grafismo com o nome da
escola e a cor dos edifícios, únicos símbolos referenciais direcionados deste
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espaço, podem ser visualizados apenas em alguns pontos do espaço não
edificado, à uma pouca distância. (Ver Fig. 33 e 34).
Figura 33– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Figura 34– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

A ausência de cobertura vegetal e áreas com maior permeabilidade,
potencializados pela ação antrópica de compactação do solo, além de não
contribuírem para a drenagem e escoamento deste espaço nos recorrentes
períodos de chuva, dificulta o acesso ao equipamento escolar pela formação de
múltiplas áreas alagáveis. Nos períodos de calor, este dado espacial, aliado à
ausência de áreas sombreadas, potencializa a radiação solar direta sobre o
solo e o asfalto, aumentando substancialmente a temperatura destas
superfícies, resultando em um espaço com baixa qualidade em conforto
ambiental térmico, percebido como muito quente e seco. As poucas áreas
sombreadas são preferencialmente utilizadas para o estacionamento de
veículos (Ver Fig. 35 e 36).

‘

Figura 35– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Figura 36– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Os componentes de uso coletivo, que servem de apoio à utilização deste
espaço, de modo geral em péssimo estado de conservação, estão implantados
nas áreas residuais entre edifícios. Para suprir a ausência de certo
componentes, os usuários propuseram algumas adaptações no espaço, como
por exemplo, o elemento utilizado para a proteção de uma muda feito com
pneu e galhos de árvores e uma pequena lixeira anexada à uma árvore, ambos
localizados próximos ao portão do equipamento escolar (Ver Fig. 37 e 38).
Verifica-se que certos componentes posicionados próximos são de usos
conflitantes, toma-se como exemplo a implantação, entre os muros do
equipamento escolar e o Posto de Saúde, um telefone público próximo ao
apoio para lixo, utilizado pelos dois equipamentos. O lixo exposto as
intempéries, passava por um rápido processo de decomposição produzindo
fortes odores, o que tornava a utilização do telefone público desconfortável.
Não há passeio público indicando acesso ao telefone ou iluminação para a sua
utilização noturna. Além da orientação solar de implantação do telefone não
favorecer a proteção do usuário à insolação, este apresentava mal
funcionamento.
Figura 37– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Fonte: autora, 2017

Figura 38– Área externa de acesso ao
equipamento escolar

Fonte: autora, 2017

2) Pátio descoberto:
O pátio descoberto, primeiro espaço apresentado a partir do acesso ao
equipamento escolar é constituído a partir do espaço livre entre o muro
perimetral que acompanha o limite do lote, do platô onde está implantada a
quadra poliesportiva, o bloco 02 e a principal ajardinada, conformado por uma
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grande área sem cobertura vegetal, com o posicionamento de quatro bancos
próximos ao portão. É um espaço pouco ocupado pelos estudantes em
períodos de recreação e é pouco utilizado pelos professores para promover
atividades didáticas devido à grande influência de sua baixa qualidade em
conforto ambiental térmico e configuração espacial (Ver Fig. 39 e 40).
Figura 39– Pátio descoberto

Fonte: autora, 2017

Figura 40– Pátio descoberto

Fonte: autora, 2017

Sobre a qualidade de conforto ambiental térmico é possível aferir que a
orientação solar de implantação deste espaço torna-o o ambiente escolar mais
exposto à radiação direta ao longo do dia. Por não possui estratégias passivas
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de sombreamento para atenuar essa exposição, as poucas áreas sombreadas
são resultantes da projeção da sombra do muro no piso no período da manhã.
O muro, alto e continuo, além de refletir e transferir calor ao espaço, torna-se
barreira a ventilação natural, essa característica impossibilita a advecção, a
transferência de calor pelo deslocamento de massa atmosférica no sentido
horizontal, por isso, o calor dissipado pelo piso de concreto, que devido a sua
materialidade e cor possui alta absortividade e condutividade térmica, fica
contido neste espaço, criando um bolsão de calor. A ausência de cobertura
vegetal significativa e a ineficácia das trocas atmosféricas contribuem para que
o ar desse espaço, além de quente, seja seco. Verifica-se a tentativa de seus
usuários para a alteração desse microclima com o plantio de duas mudas de
árvores próximos a área destinada a permanência.
Sob a ótica da pouca usabilidade do pátio descoberto, o espaço, a
organização tridimensional dos elementos, e o caráter, o modo como as coisas
são (SCHULZ, 1976), configuram um lugar que não promove o auto
reconhecimento por meio dos usuários e por consequência a sua apropriação.
O muro, principal elemento de composição desse espaço, como fronteira entre
o exterior e interior do equipamento escolar, é uma barreira opaca no qual a
maior parte do tempo é intransponível, revela como conteúdo o descolamento
do equipamento escolar do seu contexto de inserção, excluindo o que está fora
e privilegiando o que está dentro, assim, a sua existência implica na
consciência do sentido de aprisionamento daquele que por ele é limitado. O
grafite sobre ele, desenvolvido por estudantes e professores, é uma tentativa
de diluir este conteúdo e impregna-lo de sentido e correspondência à
identidade daqueles que o vivenciam.
Verifica-se que este seja o único espaço descoberto subordinado para a
as atividades exteriores em todo o complexo, entretanto, observa-se que o
espaço proposto foi concebido como um espaço secundário às salas de aulas,
que, não compreende as atividades exteriores como parte integrante do
processo de aprendizado, além de desconsiderar os corpos ativos dos
estudantes como construção cultural ou como um território de ação de
aprendizagem. Para Fernandez:
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O corpo forma parte da maioria das aprendizagens, não só como
enseñas, mas como instrumento de apropriação do conhecimento [...]
sobretudo porque através do olhar, as modulações da voz e a
veemência do gesto, canalizam-se o interesse e a paixão que o
conhecimento significa para o outro. (FERNÁNDEZ, 1991, p. 60)

A determinação do tipo e o posicionamento do pouco mobiliário
existente, orientados em linha, não propõem um espaço que convide a
permanência e o cultivo das relações sociais. O piso, por exemplo, com pintura
de “tabuleiro de xadrez”, parece não despertar o interesse dos estudantes.
Para a utilização noturna desse espaço, a pouca iluminação disponível torna-se
um empecilho, contando como componentes de iluminação artificial um refletor
posicionado do lado externo da quadra poliesportiva e um poste de iluminação
posicionado próximo aos canteiros, ambos percebidos como ineficientes para
este objetivo.
3) Áreas Verdes:
O sistema de áreas verdes do equipamento escolar está dividido em
dois grupos, sendo que, o primeiro consiste em grandes jardineiras
posicionadas entre os blocos 01 e 02 que possuem como principal função
direcionar a circulação entre o acesso principal e as salas de aulas (Ver Fig.
41), e o segundo grupo consiste em áreas gramadas que emolduram os
edifícios tendo como principal função servir à acomodação do solo entre a cota
de nível de acesso e o platô, cota mais elevada do sítio, onde estão
posicionados a quadra poliesportiva coberta e o bloco 03 (Ver Fig. 42, 43 e 44).
Figura 41– Jardineiras – Área de acesso

Fonte: autora, 2017
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Figura 42– Área gramada entre caixa
d’água e quadra poliesportiva

Fonte: autora, 2017

Figura 43– Área gramada entre quadra
poliesportiva e bloco 03

Fonte: autora, 2017

Figura 44– Talude entre bloco 02 e muro limite do lote

Fonte: autora, 2017

Em ambos os casos é percebido que a proposição destas áreas, além
de compor fundamentalmente as áreas permeáveis do complexo, não busca
promover a contemplação dos usuários, promovendo o conforto visual, a
permanência, estendendo as áreas de recreação e de lazer ou para propiciar o
conforto ambiental térmico das áreas exteriores ou das áreas interiores aos
edifícios. Isto é percebido pela ausência de um projeto paisagístico adequado,
uma vez que essas áreas não configurarem lugares e sim áreas subutilizadas
e/ou residuais, consequência da ausência de vegetação de diferentes portes,
da acomodação adequada de solo e a ausência de mobiliário que promova a
permanência. Em certos casos, estas áreas foram configuradas para o
deposito de mobiliário antigo das salas de aulas (Ver Fig. 45 e 46).
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Figura 45– Área gramada entre os
edifícios bloco 01 e muro de limite do
lote.

Fonte: autora, 2017

Figura 46– Área gramada entre os
edifícios bloco 01 e muro de limite do
lote

.

Fonte: autora, 2017

Observando individualmente o primeiro grupo de áreas verdes, as
jardineiras, verifica-se o posicionamento de muretas como limite espacial
proposital para inibir a utilização destes espaços, que, aliadas a grandes
períodos de insolação e a ausência de áreas sombreadas, características
observadas no pátio descoberto, esta condição de não usabilidade é reforçada
(Ver Fig. 47 e 48). Outra característica que inibe a permanência dos usuários,
como também prejudica as atividades realizadas no bloco 02, é a presença de
quatro fossas sépticas dispostas nas jardineiras, limítrofes às áreas de
circulação, isto porque, com o intenso calor proveniente da radiação solar as
fossas produzem fortes odores, não dispersados pela ausência significativa de
ventilação natural (Ver Fig. 49 e 50).
Figura 47– Jardineiras – Entre os
edifícios bloco 01 e bloco 02

Fonte: autora, 2017

Figura 48– Jardineiras – Entre os
edifícios bloco 01 e bloco 02

Fonte: autora, 2017
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Figura 49– Fossa séptica posicionada
na jardineira de acesso

Fonte: autora, 2017

Figura 50– Fossa séptica posicionada
na jardineira de acesso

Fonte: autora, 2017

4) Áreas de circulação entre edifícios:
Pode-se dividir as áreas de circulação do equipamento escolar em dois
grupos, o primeiro, em maior proporção, determina as áreas de circulação
horizontal entre os edifícios do bloco 01, 02 e 03, e o segundo grupo, propicia a
transposição vertical entre a cota de nível de acesso principal do equipamento
escolar e o platô, cota mais elevada do sítio, onde estão posicionados a quadra
poliesportiva coberta e o bloco 03.
Sobre o primeiro grupo, constata-se que a circulação horizontal dos
blocos 01 e 02 possui duas funções claras: direcionar e distribuir os usuários às
áreas de atividades neles propostas e possibilitar a vigia dos estudantes, a
partir de uma diagramação arquitetônica, quando não presentes em salas de
aulas. São configuradas como áreas de transição entre os ambientes interiores
e exteriores são parcialmente abertas, não possuem vedação lateral e têm
como principal elemento de proteção às intempéries o prolongamento do beiral
da cobertura dos edifícios que contornam. Essa determinação projetual busca,
além de diminuir a utilização de áreas interiores para circulação sob a intenção,
dentro de uma lógica de critérios, que as áreas de permanência prolongada
possuam melhor dimensionamento espacial, e aproveitando-se desta solução,
preservar as alvenarias e fundações do contato com a água, que a geometria
espacial resultante promova facilitar a organização das atividades funcionais
realizadas no complexo concomitantemente a fiscalização simples e rápida das
ações estudantes.
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Em foco as áreas de circulação dos blocos 01 e 02, sob a avaliação dos
seus aspectos construtivos e de conforto ambiental, pode-se apontar uma série
de problemáticas. Nota-se que não há diferença entre as cotas de piso entre as
áreas de circulação parcialmente abertas e as áreas tidas como exteriores. A
continuidade desse piso possibilita que, durante os períodos de chuva e
durante a lavagem para a limpeza, a água que adentra fique acumulada. Os
ralos, que serviriam para este escoamento, estão inseridos dentro das
jardineiras, implicando que a retirada da água seja em muitos casos realizada
manualmente (Ver Fig. 51). Além de haver a necessidade de deslocar os
funcionários de suas atividades para manter este piso seco, o alagamento
dessas áreas torna-se um potencial propiciador de acidentes, uma vez que a
água e a lama, ali acumuladas, são levadas para as áreas interiores pelo
caminhar dos usuários, tornando os pisos interiores sujos e escorregadios. O
piso em concreto, executado sem a presença de juntas de dilatação, em seu
comportamento natural de expansão e retração

potencializado

pelas

características bioclimáticas locais, fundamentalmente pela exposição aos
efeitos das significativas alterações de temperatura e umidade, manifesta
rachaduras e a consequente exposição do solo (Ver Fig. 52 e 53).
Figura 51– Ralos das áreas de circulação entre os blocos 01 e 02

Fonte: autora, 2017
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Figura 52– Patologias do piso entre
bloco 02 e talude

Figura 53– Patologias no piso entre
bloco 02 e talude

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

As mesmas problemáticas são observadas nas áreas de acesso às
salas de diretoria, professores, tesouraria e de acesso à cozinha e sanitários
dos funcionários e docentes do bloco 02, com a diferença do revestimento do
piso deste segmento de circulação, cerâmico. Por esse tipo de revestimento
possuir um índice de absorção de água muito baixo, a atenção empregada
para mantê-lo seco é maior. Verifica-se a necessidade de uso de tapetes de
soleira e panos próximos aos acessos (Ver Fig. 54 e 55). As rachaduras
presentes neste piso não demonstram ser resultado da movimentação e/ou
contado entre as peças de acordo com o comportamento de expansão e
retração do material, mas sim pelo baixo índice de resistência à abrasão (Ver
Fig. 56 e 57). Esses espaços, originalmente projetados para a circulação e
distribuição dos usuários para os ambientes interiores, hoje, servem de apoio
as atividades de caráter técnico, utilizados como depósito, lavandeira e para o
estacionamento de motocicletas, logo, necessitariam da substituição desse
revestimento para um que possua índice de resistência à abrasão
correspondente à essas atividades. Essa condição sugere, além do
entendimento

da

necessidade

da

troca

do

revestimento,

que

o

dimensionamento das áreas destinadas as atividades de caráter técnico não
correspondem

as

necessidades

reais

de

utilização

desses

espaços,

observadas como subdimensionadas (Ver Fig. 58 e 59). Observa-se também,
como condição particular a este segmento de circulação, o posicionamento de
grades e portões.
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Figura 54– Vista exterior da área de
circulação do bloco 02 para acesso as
salas de tesouraria, professores e
diretoria

Fonte: autora, 2017
Figura 56– Vista exterior da área de
circulação do bloco 02 para acesso as
salas de tesouraria, professores e
diretoria.

Fonte: autora, 2017

Figura 55– Vista interior da área de
circulação do bloco 02 para acesso as
salas de tesouraria, professores e
diretoria

Fonte: autora, 2017
Figura 57– Vista exterior da área de
circulação do bloco 02 para acesso a
cozinha e sanitários de funcionários e
docentes.

Fonte: autora, 2017

Figura 58– Piso em revestimento
cerâmico entre bloco 02 e quadra
poliesportiva – acesso a cozinha e
sanitários de funcionários e docentes.

Figura 59– Grelha e piso danificados
entre bloco 02 e quadra poliesportiva –
acesso a cozinha e sanitários de
funcionários e docentes.

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Quanto aos beirais, confere que estes não estão dimensionados para
que os usuários estejam protegidos às intempéries. O limite do beiral segue o
alinhamento do limite das áreas de circulação, assim, este não protege os
usuários das chuvas laterais, e, durante os períodos de calor permite a
incidência de radiação direta. Observa-se, indicado pelo mal posicionamento
das telhas em certos segmentos do telhado, aberturas que permitem a
passagem das águas pluviais, onde é possível verificar o apodrecimento da
trama do telhado, vestígios de mofo e infiltrações. Afim de minimizar essa
problemática, algumas adaptações foram realizadas com o posicionamento de
telhas metálicas entre os caibros e as ripas originais do telhado. Na área
externa ao acesso da cozinha, a telha metálica foi incluída como um
prolongamento do telhado para a utilização do tanque durante os períodos de
chuva (Ver Fig. 60) e na área de circulação coberta entre os blocos 01 e 02,
onde é visível o conflito entre as tramas dos telhados dos blocos e esta
cobertura, as telhas metálicas são utilizadas para vedar os espaços entre
telhas cerâmicas, principalmente nas inflexões das águas furtadas (Ver Fig.
61).
Figura 60– Inclusão de telha metálicas

Figura 61– Inclusão de telha metálicas

à estrutura original do telhado –

à estrutura original do telhado –

prolongamento para a proteção da área

circulação coberta entre os blocos 01 e

do tanque

02

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Em dois momentos do procedimento do walkthrough foi observado a
utilização da estrutura principal do telhado para o armazenamento de materiais
a serem descartados, como eletrodutos antigos e lampadas flosforecentes
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queimadas. Além de representar risco à seguridade dos usuários pela possível
queda, já que estão em espaços inadequados para este armazenamento, o
descarte não adequado desses materiais representam sérios riscos ambientais.
Na situação das lampadas flourescentes, por exemplo, a quebra lampada
ocasionaria na liberação do mércurio presente no seu interior, substância
poluente altamente tóxica, que, absorvida pelo solo propiciaria a contaminação
das águas subterraneas e a decorrente intoxicação dos membros da
comunidade, uma vez que estes utilizam á agua de poços artesianos para a
ingestão, atividades domésticas e agrícolas (Ver Fig. 62 e 63).

Figura 62– Guarda de material a ser

Figura 63– Guarda de material a ser

descartado sobre terças e tesouras do

descartado sobre terças e tesouras do

telhado

telhado

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Em relação a área de circulação externa, não é proposto cobertura para
abrigar os usuários das intempéries ao acessar o bloco 03, onde estão
loalizadas as salas de aulas 05 e 06 (Ver Fig. 64).
Figura 64– Área de circulação externa – acesso ao bloco 03

Fonte: autora, 2017
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Sobre o segundo grupo, que é constituído pelas áreas dedicadas a
circulação vertical, composto por três rampas e uma escada, é possível
observar que estes não asseguram a acessibilidade e a autonomia universal
aos usuários. É observado que em nenhum dos casos há sinalização visual ou
tátil demonstrando o início e o final do percurso, assim como sinalização sobre
os pisos. Não possuem corrimãos, cobertura e elemento de iluminação. Os
pisos e os espelhos da escada possuem dimensões irregulares e as rampas
possuem inclinação visivelmente muito superior a 8,33%, valor este
determinado NBR 9050 como sendo a inclinação máxima para rampas de
pedestres. Uma das rampas tem início sobre um degrau de 18 centímetros (Ver
Fig. 65, 66 e 67).
Figura 65– Transposição vertical –
acesso ao platô

Figura 66- Transposição vertical –
acesso ao platô

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 67 - Transposição vertical – acesso ao platô

Fonte: autora, 2017

5) Quadra poliesportiva coberta:
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A partir da inspeção visual pode-se verificar que a quadra poliesportiva
coberta

apresenta

uma

série

de

problemas

em

relação

ao

seu

dimensionamento, a ausência de componentes construtivos, a ausência de
espaços de apoio, situações de risco afim de assegurar a segurança na sua
operação e de ausência de manutenção (Ver Fig. 68 - 78). Apesar da quadra
possuir dimensionamento adequado, em planta, em relação à útil para às
práticas esportivas, esta não possui área de circulação em seu perímetro,
assim como não possui área com dimensionamento adequado para cadeiras
de rodas. Não possui arquibancadas, vestiários, bebedores, tomadas e quadro
de distribuição de energia. A cobertura, em estrutura metálica, não possui
sistema contra descargas atmosféricas, e em sua extremidade, possui pédireito inferior a 7 metros, restringindo em altura a área de jogo. O piso, com
pintura danificada, apresenta uma série de rachaduras e trincos em
consequência da má execução das juntas de dilatação. As traves e as sextas
de basquete apresentam processo de oxidação e superfícies cortantes
expostas, representando um risco a seguridade física dos estudantes. Estas
sextas não possuem redes para a contenção e direcionamento das bolas. A
quadra não possui também rede para a prática de vôlei. O equipamento
esportivo é armazenado junto ao depósito de materiais didáticos.
Figura 68 – Quadra Poliesportiva.

Figura 69 - Quadra Poliesportiva.

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Figura 70 – Quadra Poliesportiva –
Corte de morro atrás da quadra.

Figura 71 - Quadra Poliesportiva –
Superfícies cortantes expostas.

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 72 – Quadra
Poliesportiva –
Ausência de área para
circulação

Figura 73 - Quadra
Poliesportiva. Trave
com superfície cortante
exposta

Figura 74 – Ligação
inadequada entre sexta
e trave. Quadra
Poliesportiva.

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 75 – Quadra Poliesportiva –
Furo para posicionamento de trave.

Figura 76 - Quadra Poliesportiva –
Trave com superfície oxidada e piso
danificado

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Figura 77 – Quadra Poliesportiva. Piso

Figura 78 - Quadra Poliesportiva. Área

danificado e rede de vôlei danificada.

para descanso e rede de vôlei
danificada.

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Na parte posterior do lote, há um corte no terreno adjacente, com
geometria inadequada com grande exposição do solo, que, sugere futuro
deslizamento (Ver Fig. 70).
6) Bloco 01:
Em relação as salas de aulas 01, 02, 03 e 04 e a Sala de Leitura,
localizadas no bloco 01, pode-se aferir que as cinco salas partilham problemas
relacionados ao desempenho do conforto ambiental, ao dimensionamento dos
ambientes, manutenção e a ausência de determinados componentes
construtivos e de instalações prediais.
A partir da inspeção visual, constatou-se que as salas do bloco 01 não
possuem aberturas afim de garantir a ventilação cruzada, possuem pés-direitos
inferiores a 3 metros e não possuem laje sobre o forro de PVC. Foi verificado
também, que os beirais se demonstram inadequados afim de proteger as salas
da radiação solar direta e ao mesmo tempo de permitir o aproveitamento da
iluminação natural. Durante o primeiro período da manhã e o segundo período
da tarde, as salas possuem proteção excessiva à iluminação natural, tornando
o ambiente muito escuro às práticas comuns às salas de aulas, e, entre os
períodos da segunda parte da manhã e do primeiro período da tarde, é
necessário o uso constante de cortinas afim de proteger os usuários próximos
as janelas da radiação solar direta. Desse modo, em um contexto que a
radiação

lateral

tornasse

excessiva,

aliada

ao

calor

produzido

pelo
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metabolismo dos usuários e com a ausência de lajes sobre o forro, que
aumentariam a transmitância térmica da cobertura que de acordo com a
orientação solar recebe radiação direta durante todo o período da manhã e da
tarde, as massas de ar interiores se tornam muito quentes. Ao passo que, com
a obstrução das áreas de ventilação por meio do uso de cortinas e a ausência
de componentes construtivos que proponham a ventilação cruzada, não
permitem que este ar seja renovado, permanecendo contido no ambiente.
Assim, o pés-direitos baixos determinam que essas massas de ar aquecidas
fiquem em contato com os usuários, impossibilitando as regulações térmicas
naturais ao corpo humano, como a evapotranspiração. Portanto, as
características do ambiente promovem e potencializam a sensação de calor,
influenciando negativamente no conforto térmico da sala, percebida como
“muito quente”, logo, é necessário o uso constante de ventiladores pelos
usuários afim de promover a sensação de conforto. Nesse sentido, os
ventiladores não demonstram ser muito eficientes, apresentando mal
funcionamento em função do sub-dimensionamento das instalações elétricas.
Foi verificado também que, essas salas não possuem bom desempenho
lumínico, como já comentado, o uso constante de cortinas associado às
características da cobertura e a proximidade do muro de divisa, diminuem o
acesso a iluminação natural (Ver Fig. 79). Quanto à iluminação artificial,
demonstra-se como ineficiente em função da presença de luminárias com mal
funcionamento e fora de uso, por não possuírem lâmpadas ou essas estarem
queimadas (Ver Fig. 80 e 81). As cores escuras do piso e da primeira faixa de
pintura das paredes potencializam tal ineficiência, uma vez que essas cores
diminuem a reflexão da luz pelo ambiente.
Figura 79 – Sala de Aulas 03 – Uso de Cortinas e Luminária danificada

Fonte: autora, 2017
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Figura 80 – Sala de aulas 02 –
Luminária sem lâmpadas

Figura 81 – Sala 01 –Lâmpadas
danificadas

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Da perspectiva do desempenho acústico, foi percebido à influência
excessiva de ruídos exteriores, tanto das áreas exteriores do equipamento
quanto exteriores ao equipamento, ruídos interiores e o pouco isolamento
acústico entre os ambientes.
Quanto ao conforto visual, este também se encontra prejudicado, uma
vez que às más condições de iluminação dos ambientes associados a má
condição de manutenção das lousas, impossibilita a boa leitura dos conteúdos
expostos, e de certo, influenciam negativamente nas práticas didáticas. Podese comentar também a relação visual estabelecida com o muro de divisa, além
de possuir baixo atrativo visual este rompe qualquer possibilidade de interação
com o entorno do equipamento.
Foram observados nesses ambientes que, as esquadrias, portas e
caixilhos, não apresentam boas condições para o uso e operação, denunciando
a ausência de procedimentos de manutenção. Pode-se citar caixilhos
inoperantes, com puxadores quebrados ou a basculação prejudicada em
função da ferrugem, maçanetas danificadas por não serem resistentes ao uso
repetitivo e rupturas das folhas das portas. O não fechamento completo dos
caixilhos evidencia problemas quanto a estanqueidade do ambiente (Ver Fig.
82-85).
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Figura 82 – Sala 01 – Folha de porta
danificada

Figura 83 – Sala 01 – Puxador de
caixilho danificada e pivotações
inoperantes

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 84 – Sala 01 – Peitoril
danificado

Figura 85 – Sala 01 – Maçaneta
danificada

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Ademais, as problemáticas particulares de acordo com o uso dos
ambientes são descritas a seguir:
a) Salas de aulas 01, 02, 03 e 04:
As dimensões das salas de aulas e o layout também interferem no
conforto visual e desempenho funcional esperado a esses ambientes. As
primeiras fileiras estão posicionadas muito próximas às lousas, com distâncias
inferiores a 2 metros, isso faz com que os estudantes que estejam nessas
fileiras não tenham a visão de todo o conteúdo exposto (Ver Fig. 86 e 87). As
lousas apresentam dos materiais de acabamento, um em piores condições de
manutenção que o outro (Ver Fig. 88). Outro fator percebido como negativo ao
desempenho funcional, diz respeito ao mobiliário, as estantes altas existentes
não permitem o fácil acesso dos estudantes ao material didático, assim como a
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quantidade se demonstra insuficiente, com a estocagem de livros diretamente
sobre o piso (Ver Fig. 89).
Figura 86 – Sala 01 – Fileira a menos
de 2 metros da lousa.

Figura 87 – Sala 02 – Área para o
professor com dimensões reduzidas

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 88 – Sala de Aulas 03 – Lousa

Figura 89 – Sala 01 – Mobiliário
insuficiente – Material didático no piso

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Ressalta-se que, das salas de aulas avaliadas, somente em uma delas,
que possui menor população discente, há a possibilidade de alteração do
layout (Ver Fig. 90).
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Figura 90 – Sala de Aulas 03 – Layout

Fonte: autora, 2017

b) Sala de leitura:
A sala de leitura, um dos ambientes do equipamento mais apreciado
pelos estudantes, possui problemas, especialmente, em relação aos seus
desempenhos de conforto ambiental e funcional. Esta sala, que deveria possuir
boas condições de iluminação natural e artificial, possui desempenho lumínico
considerado insatisfatório, em razão da existência de luminária fora de
funcionamento e das aberturas para iluminação e ventilação naturais
permanecem todo o tempo obstruídas. Como a sala também é espaço
destinado à exibição de filmes, a tela de projeção precisa ficar posicionada no
sentido oposto das instalações elétricas, onde ficam conectados os projetores e
a caixa de som, ou seja, a frente dos caixilhos (Ver Fig. 91 e 92). Devido as
suas dimensões e peso, a tela torna-se um elemento de difícil manejo, por isso
costuma estar sempre posicionada, aberta, pronta para as atividades. Essa
condição determina também que as cortinas estejam constantemente
fechadas.
Em relação ao desempenho de conforto térmico, este também é
considerado insatisfatório. Considerando as condições ambientais presentes
em todo bloco 01, alia-se ao fato que esta sala recebe um número maior de
estudantes que as demais, justamente devido as exibições. Assim, com maior
população e com a obstrução das áreas de ventilação natural, o ambiente fica
mais aquecido com poucas possibilidades de resfriamento. Soma-se a isso os
desdobramentos de sua implantação, suas faces possuem orientação norte e
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nordeste, potencializando o seu aquecimento. A alternativa encontrada para
assegurar o conforto térmico aos usuários e contribuir com condições
ambientais que não danifiquem os aparelhos de projeção, utiliza-se de
mecanismos artificiais de ventilação, a sala possui um ventilado e um
equipamento de ar-condicionado. Estes muito requisitados.
Figura 91 – Sala de Leitura – Caixilhos
obstruídos por tela de projeção aberta
e cortinas

Figura 92 – Sala de Leitura – Arcondicionado e equipamentos para a
projeção de filmes

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

mesas e um número maior de
desempenho

estantes (Ver Fig. 93 e 94). Sobre

funcional, a sala é muito reduzida

as questões operacionais, devido ao

para a promoção de ambas as

número restrito de profissionais do

atividades, tanto para a projeção de

equipamento, o período de intervalo

filmes quanto para leitura. Durante

destes coincide com os horários de

as projeções, devido ao número de

intervalo dos estudantes, assim a

fileiras de cadeiras e o possui

sala não pode ser utilizada para

desnível afim de proporcionar curva

recreação,

de visibilidade, o campo visual dos

períodos de aulas. Seria de extrema

estudantes fica restrito a metade da

importância

tela. Em momentos de leitura, o

escolar

pouco mobiliário disponível serve a

programa

uma

auditório.

Quanto

ao

quantidade

estudantes,

pequena

associado

de
a

necessidade de guardar as cadeiras
utilizadas nas exibições perdesse
área que poderia ser destinada às

somente

que

o

durante

os

equipamento

contemplasse

em

arquitetônico

seu
um
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Figura 93 –Sala de Leitura – Mesa de
Estudos

Figura 94 –Sala de Leitura – Cadeiras
empilhadas

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

7) Bloco 02:
O bloco 02 foi implantando ao centro do equipamento, paralelamente ao
bloco 01 e a quadra poliesportiva. Por ele se faz a transição entre o bloco 01 e
o bloco 03 por intermédio do refeitório, e é nele também que estão
concentrados os setores “Administrativo/Pedagógico” e de “Vivência” da
escola. Seu programa arquitetônico é composto por ambientes de longa
permanência, as salas de Secretaria, Diretor, Coordenador Pedagógico e de
Informática, por um ambiente de média permanência, a cozinha, e ambientes
de curta permanência, o conjunto de sanitários professores, conjunto de
sanitários estudantes, sanitário acessível, depósitos e despensa. Pode-se aferir
que todos esses ambientes, além de partilhar os mesmos problemas
verificados no bloco 01, do ponto de vista do desempenho lumínico artificial
insatisfatório, das restrições em relação à ventilação natural com ausência de
ventilação cruzada e obstrução de caixilhos, do sub-dimensionamento dos
ambientes em planta e em altura, da ausência de manutenção e a ausência de
determinados componentes construtivos e de instalações prediais, pode-se
ressaltar uma diferença fundamental que altera significativamente os
diagnósticos de conforto ambiental lumínico sobre a iluminação natural

e

desempenho acústico dos ambientes: a implantação deste edifício em relação
a orientação solar das aberturas dos ambientes e seu posicionamento em
relação aos outros ambientes do equipamento.
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Do ponto de vista da iluminação natural, essa diferença nasce a partir da
condição projetual, que, determinou às suas aberturas à orientação solar sul,
com exceção da sala do Diretor, despensa, sanitário de estudantes feminino e
sanitário acessível, conformados por somente uma fachada do edifício,
determinando que suas aberturas possuam orientação norte. Desse modo, a
maior parte das aberturas desse bloco recebem menor quantidade de raios
solares,

tornando

estes

ambientes

potencialmente

mais

escuros

em

determinados momentos do dia. O seu beiral, similar ao do bloco 01, aliado aos
elementos construídos da cota do platô, a quadra poliesportiva e o bloco 03,
potencializam essa condição sombreando as aberturas.
Em relação ao desempenho acústico, pode-se falar que essa diferença
determina muita influência dos ambientes e espaços circundantes que
promovem atividades com alta produção de ruídos. São estes: a quadra
poliesportiva, às áreas livres e o refeitório. Como o sistema construtivo adotado
em todo equipamento demonstra-se ineficiente para absorver e isolar os ruídos
externos,

internos

administrativas,

e

entre

pedagógicas

os
e

ambientes,

didáticas,

que

as

atividades

necessitam

interiores
de

grande

concentração por parte dos seus usuários, são rotineiramente prejudicadas.
Uma alternativa para mitigar essa situação por inciativa da escola, em relação
ao setor “Administrativo” foi a proposição do fechamento do primeiro segmento
do bloco 02, anterior ao refeitório, com grades, afim de restringir a passagem
de estudantes durante os momentos de recreação.
Ademais, as problemáticas particulares de acordo com o uso dos
ambientes são descritas a seguir:
a) Salas de Secretaria, Professores, Diretor e Coordenador Pedagógico:
Em relação as salas Secretaria, Professores, Diretor e Coordenador
Pedagógico, localizadas no bloco 01, pode-se aferir que as três salas partilham
problemas relacionados ao desempenho funcional, em relação ao subdimensionamento dos ambientes e a ausência de determinados ambientes do
programa arquitetônico, que evocam a adaptação salas para a realização de
mais de uma atividade. O sub-dimensionamento das salas de Secretaria,
Diretor e Coordenador Pedagógico, desdobra-se em layouts de estações
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individuais de trabalho que não possibilitam o contato visual entre usuários,
gerando desconforto durante as atividades de caráter coletivo (Ver Fig. 95 –
99).
Figura 95 – Sala
Secretaria – Layout

Figura 96 – Sala
Secretaria – Em
utilização

Figura 97– Sala
Secretaria – Cortinas e
Mobiliário

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 98– Sala Diretor – Layout

Figura 99– Sala Diretor – Em utilização
com pouca iluminação natural

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Nesses ambientes, pode-se comentar também que, o grande número de
arquivos e estantes, necessários ao armazenamento de documentos
importantes à escola, a partir da pouca metragem quadrada de piso, são
integrados ao layout disponível à frente das aberturas, diminuindo as
possibilidades de iluminação e ventilação naturais. A obstrução das aberturas
também é promovida com o uso constante de cortinas, afim de proteger os
usuários da insolação natural em determinados períodos do dia e para
aumentar a privacidade dos usuários da observação curiosa dos estudantes.
É possível aferir as debilidades do programa arquitetônico por meio de
inspeção visual realizada na sala dos Professores e na sala de Coordenação.
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Na sala dos Professores (Ver Fig. 100 e 104) constatou-se que existiu a
necessidade da redução da área utilizada às práticas pedagógicas para a
acomodação de uma copa Ver Fig. 101, 102 e 103). Na parede oposta à porta,
criou-se um ambiente secundário com a posição de armários que delimitam o
espaço, nele foram posicionados uma pequena pia, geladeira, micro-ondas,
filtro de água, armários e aparadores. A copa, mesmo com dimensões
reduzidas, com cerca de um metro de largura, encontra-se higienizada e
organizada. É utilizada não somente por professores, mas também por
funcionários administrativos e pedagógicos. Sua existência é de extrema
importância aos usuários, pois, além de passarem longos períodos na escola,
não possuem disponibilidade na comunidade de lugares que promovam
serviços de alimentação, o único restaurante existente é voltado ao turismo. Os
professores realizam as suas refeições na mesma mesa que os demais
colegas

realizam

outros

tipos

de

atividade,

os

demais,

nas

salas

correspondentes às próprias atividades.
Figura 100 – Sala dos
Professores

Figura 101– Sala dos
Professores – Copa
vista 01

Figura 102 – Sala dos
Professores – Copa
vista 02

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 103– Sala dos Professores –
Copa vista 03

Figura 104– Sala dos Professores –
Pouca iluminação natural

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Verificou-se também a adaptação da sala de coordenação nos mesmos
moldes da sala dos professores, a criação de um ambiente secundário com a
posição de armários que delimitam o espaço, com a configuração de uma
pequena área de descanso, nela foram posicionados uma pequena cama e
armários para a colocação de itens pessoas. A adaptação para a criação deste
ambiente surgiu a partir da necessidade dos professores e funcionários
permanecerem longas horas na escola, isso devido à pouca oferta de
transporte público e/ou por estes terem que acordar muito cedo para deslocarse para a escola, para conseguirem usufruir do transporte público ou por
residirem em lugares distantes da comunidade. Verificou-se na área de
descanso a estocagem de material didático e laboratorial, evidenciando a
insuficiência de armários e/ou depósitos, tornando a área útil desse ambiente
ainda menor.
Nos dois casos, conclui-se que, a desconsideração das características
do território, de suas potencialidades e fragilidades, na composição do
programa arquitetônico repercutiu diretamente ao conforto dos usuários
presentes na escola, obrigando a adaptação dos ambientes e atividades.
b) Sala de informática:
Em relação a sala de informática, a partir da inspeção visual, pode-se
destacar sobre o conforto ambiental, a necessidade de uso contínuo de
cortinas, não somente devido a orientação solar das aberturas, mas porque o
muro posicionado atrás da sala reflete grande parte dos raios solares para o
interior do ambiente. Verificou-se também a necessidade do uso contínuo do
aparelho de ar condicionado e ventilador para manter os equipamentos em
temperatura ideal de conservação (Ver Fig. 105). Sobre o layout, comenta-se
que a posição de mesas e cadeiras, possível de acordo com o
dimensionamento da sala, faz com que metade da população de estudantes
fique de costas para a lousa durante as explanações dos professores, condição
considerada não ideal para o desenvolvimento das atividades didáticas (Ver
Fig. 106).
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Figura 105 – Sala de Informática –
Layout e uso de cortinas

Figura 106 – Sala de Informática –
Layout e mecanismos de ventilação
artificiais

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

c) Refeitório:
Para esta escola, o refeitório configura-se como um espaço de múltiplo
uso, além de ser área destinado às refeições, sedia as reuniões com membros
da comunidade e encontros entre pais e mestres, e, pela debilidade do
programa arquitetônico, assumiu também a função de pátio coberto.
A partir da inspeção visual foi possível aferir algumas condições
ambientais, construtivas e de instalações prediais que enfraquecem o
desempenho deste espaço para a realização de práticas sociais. Em relação
ao conforto térmico, a ausência de vedações torna o uso desse espaço pouco
agradável durante alguns períodos do ano, principalmente em épocas de chuva
e durante os meses de frio.
Quanto ao seu desempenho lumínico, foi constatado que, dispõe de
pouca iluminação natural, já em relação a iluminação artificial, não possui
uniformidade lumínica, uma vez que metade de suas luminárias estão fora de
funcionamento, com reatores inoperantes e lâmpadas queimadas.
Em relação as instalações elétricas, verificou-se que, representam um
grande risco à seguridade do edifício e dos usuários. Com dimensionamento
inferior à corrente passante, em certos momentos são distribuídos sem
eletrodutos ou conduites, apoiados diretamente na estrutura de madeira do
telhado, tornando-se um potencial risco de formação e propagação de
incêndios. As caixas de força não possuem sinalização de segurança e são
facilmente acessíveis aos usuários, estão dispostas com muita proximidade
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das instalações hidráulicas, essas características representam potenciais
geradores de acidentes, panes elétricas e curtos-circuitos.
Sobre as instalações hidráulicas, foi observado vazamento proveniente
da tubulação do lavatório. Esse lavatório, a princípio projetado para a
higienização antes das refeições, é utilizado também como bebedouro (Ver Fig.
107). Para isso, foi proposto um mecanismo de filtragem, posicionado acima do
lavatório e ao lado de uma das caixas de força, sem marcação visual ou tátil
para sinalizar a presença de um elemento suspenso. Como a saída da água é
realizada por torneiras, os estudantes compartilham três canecas para coletar a
água. Ressalta-se que, toda água distribuída na escola tem origem
subterrânea, proveniente a partir do procedimento de cacimba. A qualidade
dessa

água

não

pode

ser

aferida,

pois

não

verificado

plano

de

acompanhamento, tratamento ou de análise de potabilidade.
Do ponto de vista do seu desempenho funcional, observou-se que,
grande parte dos estudantes rejeitam esse espaço para realizar as refeições e
para a recreação. Buscam, de modo geral, áreas residuais do para comer e
sociabilizar, demonstrando maior predileção em ocupar o espaço de circulação
posterior à quadra poliesportiva ou o beiral do telhado à frente do bloco 01.
Ademais, O conjunto de mesas e bancos não é suficiente para que todos os
alunos se acomodem, situação similar às reuniões com os membros da
comunidade, pais e mestres (Ver Fig. 108 e 109).
Figura 107 – Refeitório – vista 01

Figura 108 – Refeitório – vista 02

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Figura 109 – Refeitório – Reunião pais e mestres

Fonte: autora, 2017

d) Cozinha e despensa:
A cozinha e a despensa, são ambientes interligados, um destinado à
preparação dos alimentos e o outro para a estocagem de mantimentos,
entretanto. Assim como já observado em outros espaços da escola, possuem
debilidades acerca do seu desempenho funcional, térmico e lumínico,
associados ao sub-dimensionamento dos ambientes. Verifica-se essa situação
com a utilização da despensa para a guarda de um refrigerador horizontal e
uma série de aparelhos e utensílios industriais, pois, não há espaço suficiente
para o armazenamento na cozinha (Ver Fig. 110 e 111). Devido à disposição
das esquadrias e a área de piso reduzida da cozinha, o fogão industrial só
pôde ser posicionado à quarenta centímetros do encontro de duas paredes,
isso impossibilita a circulação dos usuários entorno do fogão e a utilização
segura de todos os queimadores (Ver Fig. 112). Observou-se a inutilização de
um dos segmentos da bancada de trabalho em função da obstrução
proporcionada pelo posicionamento de mobiliário auxiliar.
Figura 110 – Cozinha

Figura 111 – Despensa
– Refrigerador

Figura 112 – Cozinha –
Fogão

horizontal

Fonte: autora,
2017

Fonte: autora,
2017

Fonte: autora, 2017

177

Sobre o desempenho térmico, verificou-se que, a cozinha e a despensa
juntas possuem quatro caixilhos altos que não garantem a iluminação e
ventilação naturais, assim, há a necessidade do uso de ventiladores durante a
preparação dos alimentos. Soma-se a essa condição a ausência de coifa para
exaustão.
Em relação ao desempenho lumínico artificial, este é considerado
insatisfatório, pois, a presença de luminária fora de funcionamento aliada ao
piso de tonalidade escura, torna o ambiente escuro para as atividades que
exigem maior precisão, como o corte e lavagem de alimentos. (Ver Fig. 113).
Figura 113 – Cozinha – Caixilhos

Fonte: autora, 2017

e) Conjunto sanitário dos funcionários, conjunto sanitários estudantes e
sanitário acessível:
O equipamento escolar conta com três modalidades de sanitários,
conjunto sanitário dos funcionários, conjunto sanitários estudantes e sanitário
acessível. Todos apresentam problemas quanto ao seu estado de conservação
vinculados a pouca manutenção. Foi observado durante a inspeção do
sanitário destinado aos professores/funcionários, averiguou-se fiação elétrica
exposta, maçanetas quebradas com trincos improvisados em madeira (Ver Fig.
114-116). Observado os sanitários dos estudantes, verificou-se também a
existência de fiação elétrica exposta, ausência de toalheiros, papeleiras e
saboneteiras quebradas, portas de cabine com instabilidade e sinais de
vandalismo, superfícies cortantes expostas devido a retirada inadequada de
cabideiros de ferro fundido e sujeira acumulada no rejunte da pia coletiva (Ver
Fig. 117-121). Os anteparos, afim de propiciar maior privacidade aos usuários
demonstram-se ineficientes, é possível visualizar o interior dos ambientes em
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determinados pontos da área de circulação. Em ambos os casos, verifica-se o
sub-dimensionamento

desses

ambientes

consoante

à

população

do

equipamento, principalmente considerando o número de bacias e lavatórios.
Ressalta-se que não há vestiários tanto para os estudantes quanto para os
funcionários.
O sanitário acessível (Ver Fig. 122-124), diferente dos demais, surgiu de
uma adaptação proposta pela própria escola afim de promover melhores
condições de acessibilidade e autonomia aos usuários, entretanto, não
contempla as diretrizes determinadas na NBr 9050, trata-se de um sanitário
tradicional com área maior de circulação. As três modalidades de sanitários
não possuem também bom desempenho lumínico, iluminação natural e
artificial, resultando em espaços muito escuros.
Figura 114 – Sanitário
Funcionários Feminino

Figura 115 – Sanitário
Funcionários Feminino instalação chuveiro

Figura 116 – Sanitário
Funcionários Feminino trinco improvisado

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 117– Sanitário
Estudantes Feminino –
vista acesso

Figura 118 – Sanitário
Estudantes Feminino –
saboneteira quebrada e
sem papeleira

Figura 119 – Sanitário
Estudantes Feminino –
vista interior

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017
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Figura 120 - Sanitário
Estudantes Feminino – porta
vandalizada

Fonte: autora, 2017

Figura 121 - Sanitário Estudantes
Feminino – vista cabideiros danificados

Fonte: autora, 2017

Figura 122 - Sanitário
Acessível – vista 01

Figura 123 - Sanitário
Acessível – fora dos
padrões NBr 9050

Figura 124 - Sanitário
Acessível – fora dos
padrões NBr 9050

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

f) Depósitos:
Inicialmente, o equipamento não dispunha de ambientes com metragem
suficiente ao abrigo e estocagem de materiais e suprimentos. Com o tempo,
foram apropriadas duas salas do bloco 02, que tinham usos diferentes e
determinou-se que essas passariam a servir exclusivamente como depósito.
Entretanto, a assimilação destes dois ambientes não foi suficiente, houve a
necessidade de ampliação de área construída com um depósito anexo,
ocupando a área de recuo posterior do bloco 02 (Ver Fig. 125-127).
Atualmente o equipamento possui três salas com essa finalidade, porém,
ainda não são suficientes para estocar todos os materiais. Durante a inspeção
visual foi possível verificar a utilização da área de circulação do bloco 01,
estruturas do telhado e a parte posterior da sala de Coordenado Pedagógico.
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Quanto

as

características

ambientais

dos

espaços

propostos

exclusivamente para este fim, pode-se comentar a ausência de ventilação
permanente, necessária a preservação dos materiais, infiltrações, que podem
comprometer a qualidade dos materiais, a ausência de estantes adequadas
para estocagem e por consequência área de circulação restrita devido ao
grande volume materiais empilhados diretamente no piso e iluminação artificial
insuficiente para o manejo destes produtos.
Figura 125- Depósito
novo – acesso

Figura 126- Depósito
novo – vista interior

Figura 127- Depósito
novo – caixilho

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

g) Bloco 03:
O bloco 03, onde estão localizadas as duas salas de aulas voltadas ao
ensino municipal, destinado às crianças com faixa etária inferior a dez anos,
está implantado na parte posterior do terreno, ao lado da quadra poliesportiva.
É conformado por duas salas de aula e um hall/corredor de distribuição.
Dentro das limitações dessa pesquisa, não foi possível aferir se o bloco
foi construído anterior ao restante do equipamento, sendo à sede da primeira
escola do quilombo André Lopes, ou, se sua construção foi realizada depois da
construção da E.E. Maria Antônia Chules Princesa, uma vez que houve
divergência sobre está informação nos relatos e dados disponibilizados pela
própria escola, pela comunidade e pela FDE. Qualquer seja o caso, é possível
verificar que possui características de composição de sistemas e componentes
construtivos, e de dimensionamento dos ambientes, em dissonância ao demais
edifícios, sugerindo a ausência de parâmetros ou critérios construtivos e de
instalações, o que torna esse bloco ainda mais frágil que os demais em relação
ao desempenho funcional, construtivo e de conforto ambiental.
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Do ponto de vista do seu desempenho de conforto ambiental, avaliou-se
este bloco como insatisfatório (Ver Fig. 128-131). O bloco está posicionado
além do muro de divisa do equipamento, o que contribui para condições
deficientes de iluminação natural e ventilação, uma vez que, o muro obstrui e
sombreia as aberturas. É o único edifício do equipamento que possui laje sob a
cobertura, esta condição propicia melhores condições de conforto térmico em
relação aos demais edifícios, entretanto, foi possível verificar que, há a
necessidade de uso de cortinas em determinados períodos do dia,
principalmente entre a segunda parte do período letivo matutino e o primeiro
período letivo vespertino, principalmente nas aberturas da sala 05, que
possuem fachada com orientação noroeste, afim de evitar a radiação solar
direta, condição semelhante verificada no bloco 01. A ausência de mecanismos
artificiais de ventilação contribui para potencializar a sensação de desconforto
aos usuários.
Quanto ao desempenho lumínico, relativo à iluminação artificial,
verificou-se que este está extremamente comprometido, uma vez que a
determinação das lâmpadas se demonstra inadequada, representada por
lâmpadas fluorescentes compactadas desprovidas de sistemas de luminárias.
Foi verificado também, em ambas as salas, lâmpadas com mal funcionamento
e/ou queimadas. De todo o equipamento, essas são as salas com níveis mais
baixos de iluminância. O hall/corredor possui dois pontos de iluminação e
nenhum está em funcionamento.
Em relação as condições de conforto acústico, verificou-se que os
ambientes sofrem grande influência da produção de ruídos sonoros
provenientes da quadra poliesportiva, condicionando interrupções durante as
explanações dos professores.
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Figura 128- Sala de aulas 05 – vista 01

Figura 129- Sala de aulas 05 – vista 02

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Figura 130- Sala de aulas 06 – vista 01

Figura 131- Sala de aulas 06 – vista 02

Fonte: autora, 2017

Fonte: autora, 2017

Sobre o desempenho funcional, critica-se a inexpressividade da
arquitetura proposta aos ambientes em considerar o corpo da criança e da
possibilidade de se propiciar espaços que promovam outros aspectos e
dimensões da formação do ser humano. O espaço não foi projetado
considerando a presença ou a importância das atividades de caráter lúdico, de
recreação e sociabilização, ou de formas não tradicionais de abordar o
conteúdo indicado. Essa condição é perceptível desde o peitoril elevado,
restringindo o campo visual destes estudantes, à área de recreação mais
utilizada, a pintura de um jogo de “amarelinha” em área de circulação (Ver Fig.
132).
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Figura 132- Hall acesso Salas 05 e 06 – vista 01

Fonte: autora, 2017

4.2.1.2 Walkthrough território Comunidade André Lopes
A partir do método Walkthrough foi possível constatar que a Comunidade
Remanescente Quilombola

é um território fragmentando,

com

carência de

infraestrutura, conformado por construções que evidenciam um quadro de pobreza e
miséria (Ver Fig. 133 - 138).
É possível verificar que existe uma divisão do solo que não demonstra seguir
critérios para o seu parcelamento. Existe lotes de diversas metragens, menores,
suficientes para haver uma unidade habitacional e uma área de circulação em seu
entorno, e, lotes maiores que permitem a expansão das casas ou a construção de
outras unidades habitacionais. Em ambos os casos apresentam moradias pequenas
que abriga um número maior de pessoas do que poderia se considerar adequado,
realizadas em autoconstrução, com seus elementos e componentes construtivos
expostos, tijolos de concreto e algumas em tijolos de cerâmicos e de pau-a-pique.
Esse parcelamento é evidenciado por cercas de arame farpado e em poucos casos
por cercas vivas. Poucas casas possuem qualidade habitacional ambiental superior as
demais, geralmente casas propriedade de terceiros à comunidade.
A maioria das moradias não possui acesso à a rede de energia elétrica. Foi
possível constatar acúmulo de material de material de construção à frente da maioria
das casas, demonstrando o interesse de seus moradores de melhorar as condições
das habitações ou de ampliá-las. Em algumas casas, foi possível também constatar o
acúmulo de lixo doméstico. O quilombo não possui sistema de captação e tratamento
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de esgoto, algumas casas possuem fossas sépticas e outras realizam o descarte no
ambiente. Não possui também tratamento e sistema de distribuição de água, os
moradores retiram águas subterrâneas para a utilização. A combinação destas duas
condições implica em sérios riscos ambientais e à saúde dos moradores. São poucas
as casas que possuem reservatório de água.
Figura 133 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes

Fonte: autora, 2017
Figura 134 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 135 - Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes

. Fonte: autora, 2017
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Figura 136 – Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 137 – Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 138 – Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
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As moradias estão implantadas em áreas de risco, dentro da faixa de Área de
Proteção Permanente do Rio Ribeira de Iguape, expostos ao perigo das iminentes
enchentes, ou, em áreas que apresentam grande potencial para a ocorrência de
deslizamentos, em topos ou bases de pequenos morros com cortes com geometria
inadequada e com o solo exposto (Ver Fig. 139-142). Essas áreas de risco são
potencializadas por pequenos córregos ou sulcos que demonstram o escoamento de
água pluvial ou a existência de rios temporários. A transposição desses pequenos
córregos é realizada por meio do posicionamento de pedaços de madeira em
pequenas faixas de circulação. Nos lotes, é possível verificar que houve grande
retirada de cobertura vegetal natural, principalmente a de grande porte, na maioria dos
casos substituída por clareiras, que dê certo interferem no conforto ambiental dos
espaços construídos, ou por bananais. Os bananais, de extrema importância para esta
comunidade, tanto para o consumo doméstico quanto para a comercialização, são
cultivados pelos membros da comunidade sempre que possível. Entretanto, pelas
condições da própria espécie, contribuem para aumentar a instabilidade do solo, no
caso desta comunidade, são geralmente plantados nas áreas residuais dos terrenos,
mais vulneráveis, que sem as técnicas construtivas adequadas tonam-se de difícil
ocupação. Essas áreas são justamente as áreas de risco de deslizamento. As
ocupações no leito do rio, para as habitações e/ou para cultivo agrícola,
potencializaram um processo de assoreamento das margens do Rio Ribeira de
Iguape.
Figura 139 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes

Fonte: autora, 2017
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Figura 140 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes

Fonte: autora, 2017
Figura 141 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 142 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
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Não há áreas destinas ao passeio público. Na vila de André Lopes com a
inexistência de áreas de transição dos lotes com a Rodovia SP-165. Nos poucos
casos que existe algum tipo de pavimentação para garantir o acesso as edificações,
esta é realizada para o acesso e estacionamento de veículos. A circulação para as
partes mais interiorizadas do quilombo, mais distantes da rodovia, são realizadas
fundamentalmente por pequenas trilhas configurando uma pequena rede de caminhos
e em alguns casos por estradas de terra, que apresentam grandes sulcos em
decorrência das chuvas (Ver Fig. 143-146). A rodovia também não possui faixas de
travessias e foram encontrados pouquíssimos elementos voltados a iluminação
pública, o que dificulta muita a utilização deste espaço, principalmente à noite. Não
possui rede para telefones móveis ou de distribuição de rede para acesso à internet.
Dispõem de dois telefones públicos, os únicos da comunidade, sendo que um
apresentava mal funcionamento. Possui dois pontos de ônibus (Ver Fig. 143), ainda
assim muito afastado do centro da comunidade. Foi possível verificar os moradores
sentados no limite do leito carroçável da rodovia esperando o ônibus com destino à
Eldorado. Durante o procedimento de avaliação, observou-se que este ônibus foi o
único, ou o único serviço de mobilidade pública, que estava disponível à comunidade,
além do ônibus escolar. A rodovia apresenta péssimas condições para a passagem de
veículos, com grandes aberturas no asfalto e em determinados segmentos com a
exposição do solo. Em alguns pontos, antes da chegada ao quilombo, foi possível
verificar que as compactações do solo das estradas de terra, que dão acesso à
rodovia, foram realizadas pelos órgãos públicos com o aterramento de lixo doméstico
e entulho proveniente da construção civil.
Figura 143 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017

189
Figura 144 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 145 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 146 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
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No território quilombola da comunidade André Lopes, a rodovia tornou-se o
grande elemento de estruturação da paisagem, sobrepondo-se de certo modo a
presença do Rio, mesmo que este seja vital para a sobrevivência e permanência dos
moradores, verificou-se que todas as edificações se voltam à rodovia, e por
consequência também, a maior parte dos serviços (Ver Fig. 147-150). Acredita-se que,
o parcelamento e ocupação da margem do Rio fortaleça esta condição. No eixo da
rodovia estão localizados os únicos equipamentos públicos e privados da comunidade:
dois bares, três igrejas, um restaurante voltado ao turismo, a Escola Técnica Paula
Souza (ETEC), a Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa e o Posto de Saúde.
Os equipamentos públicos com maior infraestrutura do local são a ETEC e o
equipamento escolar, enclausurados, demonstram não interagir com o espaço físico
da comunidade. Durante o procedimento, o Posto de Saúde, localizado ao lado do
equipamento escolar, manteve-se fechado. Não existe áreas públicas ou comunais
para a sociabilização, lazer e cultura. Para a prática de esporte o território possui
somente uma quadra esportiva. Verificou-se também a ocupação e posse do solo por
terceiros à comunidade. Sugere-se que estes são proprietários dos pequenos
comércios, dos centros ecumênicos, e em alguns casos, detentores de grandes áreas
de pastagem. Foi possível observar a utilização da prática da coivara para ampliação
destes pastos.
Figura 147 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
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Figura 148 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 149 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017
Figura 150 –Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes.

Fonte: autora, 2017

4.2.2 APO funcional
4.2.2.1 Programa Arquitetônico e dimensionamento dos ambientes
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A partir das especificações da FDE (2017) foi possível verificar se o
programa arquitetônico proposto a escola está de acordo com as normativas da
Secretária de Educação do Estado de São Paulo, sob os aspectos da
contemplação dos ambientes propostos, do número de ambientes necessários
à promoção das atividades, assim como o dimensionamento destes (Ver
Tabela 05).
Tabela 05 – Análise Programa Arquitetônico – FDE versus existente
ANÁLISE PROGRAMAS ARQUITETÔNICOS - AMBIENTES ESCOLARES
PROGRAMA M7
DIRETRIZES FDE
CHULES
ATENDE
Ambientes
Qtd.
Área (m²) Qtd.
Área (m²) SIM/NÃO
Direção/Administração
Diretor
1
9,72
1
24,15
Sim
Vice-diretor
1
9,72
0
0
Não
Secretaria
1
19,44
1
24,25
Sim
Almoxarifado
1
6,48
0
0
Não
Coord. Pedagógico
1
9,72
1
24,25
Sim
Professores
1
42,12
1
24,25
Não
Copa / Professores
1
9,72
0
0
Não
Conj. Sanit. Adm.
1
14,58
1
5,4
Não
Pedagógico
1
17,46
Não
Sala de aula
7
51,84
1
19,9
Não
5
49,35
Não
Sala de recursos
1
25,92
0
0
Não
Uso múltiplo
1
51,84
0
0
Não
Lab. Quím. e Bio
1
51,84
0
0
Não
Sala de Preparo
1
25,92
0
0
Não
Lab. Mat. e Fís.
1
51,84
0
0
Não
Leitura
1
77,76
1
49,35
Não
Informática
1
77,76
1
49,35
Não
1
5,65
Não
Depósito
1
12,96
1
11,82
Não
1
11,02
Não
Vivência
Cozinha
1
28,35
1
15
Não
Despensa
1
11,34
1
8,63
Não
Refeitório
1
129,6
1
75,8
Não
Cantina
1
9,72
0
0
Não
Conj. sanit. Alunos
1
51,84
1
29,25
Não
Conj. vest. Alunos
1
58,32
0
0
Não
Grêmio
1
12,96
0
0
Não
Dep. Mat. Ed. Fís.
1
9,72
0
0
Não
Quadra coberta
1
700
1
501,6
Não
Esp.Convivência
1
200
1
79,38
Não
Pátio coberto
1
129,6
0
0
Não
Serviços
Dep. Mat. Limpeza
1
6,48
0
0
Não
Conj. Sanit. Func.
1
12,96
0
0
Não
ANÁLISE PROGRAMAS ARQUITETÔNICOS - QUADRO DE ÁREAS (m²)
Sub-total
1191,51 m²
642,28 m²
Não
30%
1,06%
Não
Área de Circulação
357,45 m²
7,67 m²
Não
Pátio Cob. + Quadra Cob.
829,6 m²
501,6 m²
Não
1151,55 m²
Área Total Construída
2378,56 m²
Não
* Redução de área programática = 52%

Fonte: autora, 2017
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De acordo com os dados levantados foi possível aferir que o programa
arquitetônico existente na E.E. Maria Antônia Chules Princesa não está de
acordo com as diretrizes FDE. A escola não possui quinze ambientes
necessários para a promoção das atividades didáticas, pedagógicas,
administrativas, vivência e serviços. No setor “Direção/Administração”, faltam
os ambientes: Sala vice-diretor, Almoxarifado e Copa dos Professores. No
setor “Pedagógico”, faltam os ambientes: Sala de Recursos, Uso Múltiplo,
Laboratório de Química e Biologia, Sala de Preparo e Laboratório de
Matemática e Física. No setor “Vivência”, faltam os ambientes: Cantina,
Conjunto de Vestiários Alunos, Grêmio, Deposito de Material de Educação
Física e Pátio Coberto. No setor “Serviços”, faltam os ambientes: Depósito de
Material de Limpeza e Conjunto de Sanitários dos Funcionários. Em relação ao
número

de

ambientes,

quando

existentes,

obedecem

às

diretrizes

estabelecidas, entretanto, se observado o dimensionamento esperado para
estes constata-se uma grande discrepância no que de fato é efetivado. A
grande parte dos ambientes da escola estão subdimensionados em relação ao
proposto em norma, com exceção a Sala do Diretor, Sala da Secretaria e Sala
Coordenador Pedagógico. Há uma redução de 52% da totalidade da área
construída que a escola deveria contemplar. O não cumprimento das diretrizes
expressas ao programa arquitetônico implicam que a escola exerça
parcialmente a suas funções, certas atividades não são desenvolvidas,
representando um grande desfalque na formação dos estudantes e um
impedimento a plena realização das atividades de funcionários e docentes.
Como alternativa para situação, a escola, por iniciativa própria, adaptou
alguns ambientes, acumulando nestes mais de uma função, além de
representar um risco à segurança e ao conforto dos usuários, por essas
adaptações ainda não qualificarem o ambiente devidamente para as atividades,
não possuem bom desempenho nos seus aspectos construtivos, conforto
ambiental, acessibilidade universal e proteção contra incêndio. É possível
verificar esta condição de adaptabilidade dos ambientes, por exemplo, no
espaço proposto para a “Copa da Sala dos Professores”, além de reduzir a
área útil para a função primeira desta sala, os docentes precisam realizar a
alimentação no mesmo ambiente de trabalho, na mesma mesa que realizam as
atividades de preparação de disciplina, correção de provas, etc. Durante a
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visita técnica foi possível observar alguns docentes optando por outros
ambientes da escola para desenvolverem suas atividades (Ver Fig. 151).
Figura 151 – Análise Programa Arquitetônico – FDE versus existente – Copa
Professores.

Fonte: montagem da autora a partir de informações do catálogo técnico da FDE, 2017
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Mesmo quando correspondem às diretrizes de dimensionamento da
FDE, esses ambientes demonstram-se como insatisfatório à realização das
atividades neles propostas. Os ambientes “Sala do Diretor”, “Sala da
Secretária” e “Sala do Coordenador Pedagógico”, possuem dimensões
menores ao que deveriam possuir, isto porque, em vários casos foi aferido que
os espaços de circulações entre mobiliários é reduzido, existe grande nível de
obstrução para acessar certos mobiliários e equipamentos, e o layout possível,
em muitos dos casos a partir do dimensionamento disponível, determina que os
usuários não estabeleçam contato visual, dificultando o desempenho das
atividades coletivas além de obstruir as aberturas para iluminação natural e
ventilação. Do contrário, ficaram opostos às aberturas para iluminação natural,
produzindo reflexo ou ofuscamento na superfície dos seus equipamentos de
trabalho, como por exemplo, na utilização dos computadores. (Ver Fig. 152).
Figura 152 – Análise Programa Arquitetônico – FDE versus existente – Sala Secretaria
– Diagrama Problemáticas dimensionamento.

Fonte: autora, 2017

No caso das salas de aula, que se encontram fora do dimensionamento
expresso pela FDE, a circulação entre os mobiliários é reduzida, o subdimensionamento de acordo com o número de estudantes impossibilita a
flexibilização do layout, além de que, o layout proposto também impossibilita
que os estudantes das primeiras fileiras tenham visão ampla da lousa, assim,
são prejudicados no decorrer das explanações dos professores (Ver. Fig. 152)
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Figura 153 – Análise Programa Arquitetônico – FDE versus existente – Sala de Aulas
03 – Diagrama campo visual discente (primeira fileira)

Fonte: autora, 2017

É possível verificar também que o programa arquitetônico existente na
escola, assim como seria o proposto pela FDE, é ineficiente ao tratar das
questões particulares deste equipamento e de seus usuários. Toma-se como
exemplo à adaptação da “Sala de Coordenador Pedagógico”, em sua parte
oposta à porta, onde foi adaptado um ambiente de “Descanso”, muito utilizado
pela equipe de docentes e coordenação, uma vez que devido a ineficácia do
sistema de transporte público para atender as demandas da região precisam
passar longos períodos na escola até que o transporte esteja disponível (Ver
Fig. 154). Outra constatação importante é a negação do desenho das áreas
livres e verdes para a compreensão das características desse território e
resolução das problemáticas locais dentro do processo de aprendizagem. As
áreas livres são configuradas de tal modo que inibem a recreação e
sociabilidade entre os usuários e inibem que sua a permanência seja
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confortável, além de impossibilitar práticas pedagógicas didáticas/pedagógicas,
formais e não-formais, fora das salas de aulas. Quanto as áreas verdes, a
escola integra um contexto ambiental particular, dentro de uma comunidade
remanescente quilombola, em uma área de proteção ambiental, inserida em
uma área rural, e, com a desconsideração das áreas verdes como espaços
potenciais de construção de conhecimento e prática da educação ambiental
perde-se a oportunidade de propor espaços para vivencias e discutir, por
exemplo, sobre ecologia, preservação ambiental, as tradições ancestrais e o
desenvolvimento econômico sustentável, como por exemplo o cultivo do solo.
Figura 154 – Análise Programa Arquitetônico – FDE versus existente – Sala
Coordenador – Diagrama área de descanso

Fonte: autora, 2017

4.2.2.2 Disposição dos ambientes
Outro fator que contribui para que as funções exercidas dentro do
equipamento sejam prejudicas é o posicionamento dos ambientes no conjunto.
Isso porque os setores pedagógicos, administrativos e de vivência, locais onde
os funcionários passam a maior parte do tempo de trabalho, estão
posicionados ao centro do conjunto, entre as áreas de pátio e ao lado da
quadra poliesportiva, ou seja, espaços com atividade que proporcionam grande
produção de ruídos, demonstrando conflito entre os usos.
Uma vez que os sistemas construtivos não possuem desempenho
acústico para resguardar as atividades interiores, gera o desconforto, portanto,
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a insatisfação do usuário. Outro fator relevante, em relação ao posicionamento
dos ambientes onde estão os funcionários, é a inexistência de barreiras que
isolem os ruídos provenientes da rodovia SP-165, com destaque a sala de
secretaria que fica mais próxima do acesso do equipamento, portanto, mais
próximo a estrada.
4.2.2.3 Acessibilidade universal
Sobre os aspectos de acessibilidade universal, é verificado que o
equipamento escolar não atende as diretrizes propostas pela FDE, assim como
não atende as diretrizes propostas na NBR 9050. Tanto ao acesso à escola
quanto a seus ambientes interiores e exteriores não garantem a acessibilidade
ou a autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
ineficientes à inclusão de todos.
O acesso à escola não possui sinalização com o símbolo internacional
de acesso e a rodovia não possui calçadas rebaixadas e faixa de travessia
elevada, assim como não há estacionamento adequado. As rotas de acesso,
desde o logradouro até o interior das edificações, não possuem sinalização
visual e tátil, afim de sinalizar espaços, recursos disponíveis, objetos
suspensos, desníveis e indicar início e término de rampas e escadas. As áreas
destinas à circulação não possuem pisos para tráfego intenso, apresentam
irregularidades e não são antiderrapantes. Os desníveis entre as cotas de
circulação e os ambientes interiores são maiores que 5 centímetros e deveriam
ser tratados como rampas. Os bebedores e as lousas não garantem
dimensionamento adequado para aproximação frontal e lateral de cadeirantes,
assim como não há espaço reservado para a permanência destes na quadra.
Ao longo corredor perimetral ao bloco 01, estão posicionados armários e vasos
que configuram como obstáculos, reduzindo a área útil de livre circulação,
inferior a 1.20 metros. Os edifícios também não possuem alarmes visuais ou
sonoros, como será visto na avaliação “proteção contra incêndios”.
O sanitário preferencial à portadores de deficiência, um espaço
adaptado sob iniciativa da própria escola, não possui uma série de requisitos
importantes para garantir a sua usabilidade e autonomia de seus usuários. A
porta de acesso possui largura livre inferior a 92 centímetros, a largura mínima
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para garantir a travessia de cadeirantes, também não possuem puxadores
horizontais associados as maçanetas para facilitar o seu fechamento, chapas
metálicas em sua parte inferior para protege-la de impactos e não possui
abertura da folha para o lado externo. Não é contemplado soleira entre os
ambientes e sanitários para os dois sexos. Tanto a bacia quanto a papeleira e
o toalheiros não são padronizados conforme NBR 9050, e estão posicionados
de modo a dificultar o alcance. Por ser um sanitário isolado deveria apresentar
botão de emergência para situações de quedas dos usuários.
Os espaços disponíveis para a circulação vertical não obedecem aos
parâmetros da ABNT, não configurando rotas acessíveis. Além, de como já foi
visto, não possuir sinalização visual e tátil, as rampas e escadas não possuem
corrimão e estão fora do dimensionamento adequado. As rampas possuem
inclinação superior a 8,33%, inclinação esta máxima admitida em norma
quando não se trata de uma reforma, foi observado que as rampas do
complexo possuem inclinação de 17%, 57%, 46% e 35%, e não possuem guias
de balizamento. Uma das rampas possui em seu início um degrau de 19
centímetros. Já as escadas apresentam irregularidade em seus espelhos e
pisos. Alguns dos espelhos apresentam altura de 15 centímetros e um de 13
centímetros.
4.2.2.4 Proteção contra incêndios
Em relação ao aspecto proteção contra incêndios, é verificado que o
equipamento escolar não atende as diretrizes propostas pela FDE, assim como
não atende as instruções técnicas dos Código dos Bombeiros do Estado de
São Paulo, Decreto Estadual nº 46.076 , de 31 agosto de 2001 e Instruções
Técnicas, de 22 de abril de 2002, e as normas da NBR de segurança contra
incêndio, uma vez que foi verificado que nenhum dos edifícios/ambientes do
equipamento possuem sistemas de prevenção e combate ao incêndio,
representando um grave risco a seguridade dos usuários. Dessa forma, não
contemplam medidas ativas de proteção contra incêndio, que são medidas de
proteção incorporadas ao sistema construtivo e que reagem passivamente ao
incêndio, e medidas ativas, que são medidas que precisam ser acionadas,
automaticamente ou manualmente (FDE, 2009, p.7), como extintores, sistema
de hidrantes e mangotinhos, sistemas de detecção e alarme, sistema de
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iluminação de emergência e sinalização de emergência. Foi observada apenas
uma luminária de emergência em todo o equipamento, posicionada na
circulação do bloco 01. A escola também não possui Brigada de Incêndio,
mesmo possuindo uma população superior a cem pessoas. As instalações
prediais não foram dimensionadas considerando este fator, portanto as
instalações hidráulicas e elétricas, voltadas para bomba de incêndio,
geradores, central de alarme, entre outros, são inexistentes.
Quanto as rotas de fuga, observa-se que a saída do bloco 03 e da
quadra poliesportiva representam um duplo risco a seguridade dos usuários,
por não possuírem medidas de combate e proteção ao incêndio, como as
demais áreas, e, por estarem acima da cota de acesso à rua, única saída de
emergência. Isto porque as rampas e escadas que servem para a transposição
entre níveis não contemplam as diretrizes voltadas à acessibilidade universal.
O gradil localizado na circulação do bloco 01 também representa um risco,
podendo ser uma obstrução às rotas de fuga em situação de incêndio.

4.2.3 APO conforto ambiental
A partir das especificações da FDE (2017), que estabelece parâmetros
construtivos e condições ambientais afim de assegurar o bom desempenho das
atividades propostas em um equipamento escolar e o conforto de seus
usuários, foi possível verificar se o desempenho do conforto ambiental dos
edifícios avaliados está de acordo com as normativas da Secretária de
Educação do Estado de São Paulo e com as Normas Brasileiras (NBrs),
estabelecendo essas especificações como critérios e parâmetros de avaliação.
Entretanto,

não

se

deixa

de

se

criticar

que

essas

especificações

desconsideram uma multiplicidade de variáveis que interferem na condição do
conforto ambiental, que vão de um plano geral a um plano muito específico, de
acordo com as variáveis climáticas e do entorno à edificação, variáveis
relativas às exigências humanas e funcionais, variáveis de projeto e
construtivas (Ornstein, Romero, 2003, p.133).
4.2.3.1 APO lumínico
Para a promoção do conforto lumínico, em relação a iluminação artificial,
considerando o tipo de uso de cada ambiente, são determinados pela FDE, de
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acordo com as NBrs, os seguintes parâmetros construtivos e ambientais:
número e tipo de luminária, tipo de lâmpadas e nível de iluminância médio por
ambiente. A iluminância é o conceito que trata sobre o “limite da razão do fluxo
luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a
área da superfície quando esta tende para o zero”, expressa em lux (NBr5413,1992).
Para assegurar o bom desempenho da iluminação natural, a FDE
estabelece, de acordo com as NBrs, os seguintes parâmetros construtivos e
ambientais: dimensionamento de área de aberturas para iluminação natural a
partir de uma proporção dada em relação à área de piso do ambiente e
elementos de controle para proteger equipamento e usuários, mas o segundo,
em ambientes específicos. O nível de iluminância requerido pela FDE, para
cada ambiente de acordo com o uso, visa atender às Normas Brasileiras, em
especial: NBr 175575 – Norma de Desempenho das Edificações, NBr 8995 –
Iluminação em ambientes de trabalho, NBr 1521/3 – Iluminação Natural e NBr
175575 – Norma de Desempenho das Edificações.
Apropriando-se dessas especificações como critérios e parâmetros
avaliativos, determina-se a necessidade de complementação destes, uma vez
que são considerados insuficientes para mesurar e identificar outros fatores
que influenciam no que seria considerado desempenho lumínico conveniente.
Para isso, fica determinado que, em relação à avaliação de requisitos de
iluminação natural, considera-se também a avaliação do “Fator de Luz Diurna”
(FDL), determinado pela norma NBr 15575. O FDL é a “relação entre a
iluminância interna e a iluminância externa à sombra” (NBr-15575, 2013).
Propõem-se também a avaliação sobre análise da implantação do edifício em
relação a orientação solar, realizada em simulação em software, utilizando os
parâmetros de simulação, estabelecidos na mesma norma, que consideram os
horários avaliativos 9:30 h e 15:30 h nos períodos de solstícios de inverno e
verão. Foi acrescentado o horário 12:00h, percebido em visita técnica como
momento de alteração das condições de iluminação natural. Em relação à
avaliação de requisitos de iluminação artificial, complementa-se a análise com
a avaliação da “Uniformidade de Iluminância na Área de Trabalho”,
determinado pela norma NBr 8995, constituído pela razão entre os valores de
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iluminância mínimos médios aferidos, afim de denunciar pontos do ambiente
avaliado que não estariam compatíveis às iluminância desejadas.
Para a realização das medições, in loco, (Ver Fig. 155) foram utilizados
os seguintes aparelhos: trena digital Leica (Disto ͭ ͫ D510) e luxímetro digital
LuxMeter (ce), BATT 006p 9V, Range 20000-200 .Para a definição do número
de pontos de medição da iluminância dos ambientes, assim como as condições
ambientais e temporais para a realização das medições e do posicionamento
do

aparelho

luxímetro, foram adotadas as diretrizes para medições

estabelecidas nas seguintes NBrs: NBr 8995 – Iluminação em ambientes de
trabalho, NBr 15215/– Iluminação Natural, em sua parte 4 e NBr 175575 –
Norma de Desempenho das Edificações, em sua parte 1.
Figura 155 – Análise APO Conforto Ambiental – FDE versus existente – Check List Medições de iluminâncias (iluminação artificial) e características ambientais

Fonte: autora, 2017

A seguir, são apresentas tabelas com informações relativas as
determinações das normativas vigentes, FDE e NBr, e a confrontação com os
dados coletados no equipamento escolar (Ver Tabela 06 e 07):
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Tabela 06 – Análise APO Conforto Ambiental – FDE versus existente – Medições de Iluminâncias: Iluminação artificial e natural
APO CONFORTO AMBIENTAL - AMBIENTES ESCOLARES
PROGRAMA M7 EXISTENTE

MEDIÇÃO ILUMINÂNCIA
(IN LOCO ) - FATOR DE LUZ DIURNA - NBR 15215

MEDIÇÃO ILUMINÂNCIA (IN LOCO ) - ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL -FDE/ NBR 8995-1

DIRE
TRIZ FDE

CONF. AMB. LUMÍNICO ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL MEDIÇÕES

Ambientes

Direção/Administração
Diretor
Secretaria
Coord. Pedagógico
Professores
Conj. Sanit. Adm. 01
Conj. Sanit. Adm. 02
Pedagógico
Sala de aulas 05
Sala de aulas 06

Sala de aulas 01
Sala de aulas 02
Sala de aulas 03
Sala de aulas 04
Leitura
Informática
Depósito

N°
Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ponto Ilum.
Pontos
NÍV. ILUM.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Média
de
(LUX)
(lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux) (lux)
(lux)
medição

6
8
8
8
1
1

352
112
190
815
315
315

428
255
194
425
-

362
260
299
276
-

362
160
30
180
-

466
390
233
574
-

362
406
294
450
-

410
344
316
-

280
65
300
-

-

-

-

-

-

-

16
16
16
16
16
16
16
16
1
4
1

25
29
742
155
85
224
309
56
35
124
25

35
34
292
180
278
228
350
124
160
-

50
47
352
170
300
290
355
160
130
-

60
40
294
130
166
178
370
191
131
-

28
30
515
143
91
145
185
54
-

35
44
330
235
258
182
240
186
-

50
48
255
187
274
170
255
164
-

40
39
230
117
170
183
230
250
-

30
40
664
79
120
206
118
46
-

35
50
293
204
177
212
143
34
-

60
42
199
227
198
210
213
126
-

36
31
270
120
96
131
213
192
-

38,5
51
635
63
123
178
75
43
-

140
156
93
100
150
98
80
95
100
25

300
214
110
190
352
125
98
35
60
-

80
125
295
150
375
98
50
25
-

246
125
302
150
375
75
29
29
-

98
150
96
110
60
-

100
375
150
150
80
-

298
120
335
335
80
-

365
119
325
336
74
-

-

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

Vivência
Cozinha
4
Despensa
2
Refeitório
Refeitório
Refeitório
40
Refeitório
Refeitório
Sanit. Alunos 01
4
Sanit. Alunos 01
4
Sanitário Acessível
1
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre salas 05 e 06
2

-

-

-

-

ATEN
DE

NBR 8995
-1

SIM /
NÃO

UNIFOR
MIDADE
ILUM.
Área de
tarefa
(≥ 0,7)

ATEN
DE

CONF. AMB. LUMÍNICO
FATOR LUZ DIURNA
MEDIÇOES

SIM /
NÃO

NÍV.
ILUM.
EXT.
(LUX)

DIRE
TRIZ NBR

ILUM. MÍN..
N°
Ponto (≥ 50% em
Pontos
01
relação a
de
(lux) Iluminância
medição
Externa)

ATEN
DE

SIM /
NÃO

-

388,67
284,13
208,43
417,00
315,00
315,00

500
500
500
300
200
200

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim

0,91
0,39
0,14
0,43
1,00
1,00

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim

1458
1458
1458
1458
1458
1458

1
1
1
1
1
1

190
180
91
125
125
125

≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729

Não
Não
Não
Não
Não
Não

41
56
60
35
215
292
248
283
252 197,5
243
206
192
240
87
155
-

49
30
160
140
49
125
280
193
-

41,78
40,63
358,63
167,56
177,16
194,44
235,50
128,81
35,00
136,25
25,00

300
300
300
300
300
300
500
500
100
100
100

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

0,60
0,71
0,55
0,38
0,28
0,64
0,32
0,26
1,00
0,91
1,00

Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458
1458

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

87
98
199
172
165
117
115
235
75
125
27

≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729
≥ 729

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

-

-

191,50
185,00

500
100

Não
Sim

0,42
0,84

Não
Sim

1458
1458

1
1

123
147

≥ 729
≥ 729

180,55

200

Não

0,33

Não

1458

1

123

≥ 729

52,25
52,25
25,00

200
200
200

Não
Não
Não

0,56
0,48
1,00

Não
Sim
Sim

1458
1458
1458

1
1
1

115
105
75

≥ 729
≥ 729
≥ 729

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

25,00

150

Não

1,00

Sim

1458

1

75

≥ 729

Não

-

Fonte: autora, 2017

-

-
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Tabela 07 – Análise APO Conforto Ambiental – FDE versus existente – Condições
construtivas e ambientais (Parte01/02)
APO CONFORTO AMBIENTAL LUMÍNICO- AMBIENTES ESCOLARES INTERIORES
NBR SITUAÇÃO EXISTENTE E.E. MARIA ANTÔNIA CHULES NBR
DIRETRIZES FDE
8995
PRINCESA
8995

PROGRAMA M7 EXISTENTE

CONFOTO AMBIENTAL LUMÍNICO
Área Área Cont.
NÍV.
Ambientes
(m²) Ilum. Ium N° ILUM. TIPO DE ILUM.
Lum.
Nat. Nat.
(LUX)
Direção/Administração

ATEN
DE

CONFOTO AMBIENTAL LUMÍNICO
Área Cont.
NÍV.
N° Lum.
FLD
Ilum. Ilum. Em Fora tota ILUM.
(LUX)
NaT. Nat. func func l
(LUX)

Diretor

24,15

0,2

Sim

3

500

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,12
Flour. Tub.

Sim

3

0

3 388,67

Secretaria

24,25

0,2

Sim

4

500

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

3

0

3 284,13

Coord.
24,25
Pedagógico

0,2

Sim

3

500

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

3

1

4 208,43

Professores 24,25

0,2

Sim

5

300

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,32
Flour. Tub.

Sim

4

0

4 417,00

Conj. Sanit.
Adm.

5,4

0,1

-

3

200

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

-

2

0

2 315,00

17,46

0,2

-

8

300

Sim

3

1

4 41,78

19,9

0,2

-

8

Sim

2

2

4 40,63

Sala de
aulas 01

49,35

0,2

-

8

300

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

5

1

6 358,63

Sala de
aulas 02

49,35

0,2

-

8

300

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

5

1

6 167,56

Sala de
aulas 03

49,35

0,2

-

8

300

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

5

1

6 177,16

Sala de
aulas 04

49,35

0,2

-

8

300

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

5

1

6 194,44

Leitura

49,35

0,2

-

16

500

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

5

1

6 235,50

Informática 49,35

0,2

-

12

500

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

0,2

Sim

4

2

6 128,81

5,65

0,1

-

1

100

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,09
Flour. Tub.

-

1

0

1 35,00

11,82

0,1

-

1

100

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,25
Flour. Tub.

-

2

0

1 136,25

11,02

0,1

-

1

100

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,07
Flour. Tub.

-

2

0

1 25,00

0,2

TIPO DE ILUM.

Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
e Aletas - Lamp.
Flour. Tub.

FDL
(LUX)

190

Não

180

Não

91

Não

125 Parcial

125 Parcial

Pedagógico
Sala de
aulas 05
Sala de aulas
06

Depósito

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,17
Flour. Tub.
Lum. c/ Refletor e
300
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,15
Flour. Tub.

Fonte: autora, 2017

Sem luminária Lamp. Flour.
Compacta.
Sem luminária Lamp. Flour.
Compacta.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. c/ Refletor
S/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas Lamp. Flour.
Tub.
Sem luminária Lamp. Flour.
Compacta.

87

Não

98

Não

199 Parcial

172 Parcial

165 Parcial

117 Parcial

115 Parcial

235 Parcial

75

Não

125 Parcial

27

Não
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Tabela 07 – Análise APO Conforto Ambiental – FDE versus existente – Condições
construtivas e ambientais (Parte02/02)
APO CONFORTO AMBIENTAL LUMÍNICO- AMBIENTES ESCOLARES INTERIORES
NBR SITUAÇÃO EXISTENTE E.E. MARIA ANTÔNIA CHULES NBR
DIRETRIZES FDE
8995
PRINCESA
8995

PROGRAMA M7 EXISTENTE

CONFOTO AMBIENTAL LUMÍNICO
Área Área Cont.
NÍV.
Ambientes
(m²) Ilum. Ium N° ILUM. TIPO DE ILUM.
Lum.
Nat. Nat.
(LUX)
Vivência

CONFOTO AMBIENTAL LUMÍNICO
Área Cont.
NÍV.
N° Lum.
FLD
FDL
Ilum. Ilum. Em Fora tota ILUM. TIPO DE ILUM.
(LUX)
(LUX)
NaT. Nat. func func l
(LUX)

0,2

-

8

500

Lum. c/ Difusos
Transparente - ≥ 729 0,07
Lamp. Flour. Tub.

-

2

1

Despensa

8,63 0,125

-

3

100

Lum. c/ Difusos
Transparente - ≥ 729 0,06
Lamp. Flour. Tub.

-

1

0

Refeitório

75,8

0,2

-

9

200

Lum. c/ Refletor e
Não
se
Aletas - Lamp. ≥ 729
aplica
Flour. Tub.

-

4

4

Conj. sanit.
29,25
Alunos

0,1

-

*

200

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729 0,09
Flour. Tub.

-

0

2

Lum. c/ Refletor e
Aletas - Lamp. ≥ 729
Flour. Tub.

-

0

2

Cozinha

15

Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre
salas 05 e
7,67
06

150

-

Lum. s/ Refletor
s/ Aletas 123
Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas 1 185,00
147
Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
s/ Aletas 8 180,55
123
Lamp. Flour.
Tub.
Lum. s/ Refletor
2* 43,17
98,3
s/ Aletas Lamp. Flour.
3 191,50

2

25

Sem luminária Lamp. Flour.
Compacta.

75

ATEN
DE

Não

Não

Não

Não

Não

Fonte: autora, 2017

4.2.3.1.1. APO iluminação natural
De acordo com a avaliação sobre o cumprimento das determinações das
condições ambientais afim de assegurar o desempenho conveniente das
atividades propostas ao equipamento escolar em relação a qualidade da
iluminação natural, foi possível averiguar que, dos 22 ambientes avaliados, 8
ambientes, cerca de 36,40%, não possuem área de abertura adequada para a
efetivação da iluminação natural. Foi possível constatar também que, mesmo
os ambientes que possuem características favoráveis, ou seja, que estão
coerentes com as normativas em relação ao dimensionamento das aberturas, a
maioria destes demonstra-se ineficiente ao bom desempenho da iluminação
natural de acordo com a avaliação do “Fator de Luz Diurna”, considerados
então com atendimento parcial às exigências vigentes. Cerca dos 20 ambientes
avaliados, 100% não demonstraram obedecer a iluminância média esperada
proveniente da iluminação natural. Assim, conclui-se que, todos os ambientes
do equipamento escolar avaliado possuem desempenho insatisfatório sob o
aspecto da iluminação natural.
Outro fator relevante constatado, foi a presença de mecanismos de
controle à iluminação natural em ambientes que, baseado nas diretrizes
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vigentes, à priori não precisaram possuir. É o caso dos ambientes do Setor
Pedagógico, com exceção dos depósitos. Em todas as salas de aulas e nas
salas de leitura e informática, foi possível observar a necessidade de uso de
cortinas. Apresentou-se então a seguinte questão: se o “Fator de Luz Diurna”
está abaixo do esperado, qual seria a pertinência do uso de cortinas para
controlar a iluminação natural nestes ambientes? Isto posto, foi realizado
simulação em software afim de compreender a justificativa para o uso destas
cortinas. Por meio desta simulação, foi possível verificar que nos períodos de
solstício de verão e inverno, entre a segunda metade do período letivo matutino
e a primeira metade do período letivo vespertino, os interiores dos ambientes
das salas de aulas, localizadas no bloco 01, recebem insolação direta, assim,
nasce a necessidade do uso de cortinas nestes horários (Ver Fig. 156).
Figura 156 – Análise APO Conforto Ambiental – Estudo de Insolação – Solstícios

Fonte: montagem da autora a partir do Software Sketch Up, 2017

Por meio desta simulação, pode-se verificar também que, os demais
ambientes, localizados nos blocos 02 e 03, possuem a maior parte de suas
aberturas posicionadas em fachadas com orientação sul/sudeste. Essa
condição faz com que esses ambientes recebam pouca iluminação natural ao
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longo do ano, justificando, portanto, o baixo “Fator de Luz Diurna” aferido
durante as medições.
4.2.3.1.2. APO iluminação artificial
Em conformidade com a avaliação sobre o cumprimento das
determinações das condições ambientais afim de assegurar o desempenho
conveniente das atividades propostas ao equipamento escolar em relação a
qualidade da iluminação artificial, foi possível averiguar que, dos 22 ambientes
avaliados, 17 ambientes, cerca de 77,27%, não possuem níveis de iluminância
médio adequado para a efetivação da iluminação artificial. Foi verificado
também que, dos 22 ambientes, 11 ambientes, cerca de 50%, não possuem
uniformidade de iluminância em relação às áreas de trabalho, 15 ambientes,
cerca de 68,18%, não possuem o número adequado de luminárias, 12
ambientes, cerca de 54,55%, possuem luminárias ou lâmpadas danificadas, 18
ambientes, cerca de 81,82%, possuem inconformidade em relação as
luminárias, não correspondendo ao tipo de luminária e/ou o tipo de lâmpada.
Por

nenhum

dos

ambientes

contemplar

os

requisitos

descritos

simultaneamente, conclui-se que, todos os ambientes do equipamento escolar
avaliado possuem desempenho insatisfatório sob o aspecto da iluminação
artificial.

4.2.3.2. APO térmico
Para a promoção do conforto térmico, considerando o tipo de uso de
cada ambiente, são determinados pela FDE, de acordo com as NBrs,
especificações principalmente relacionadas à ventilação natural, e em casos
específicos sobre a ventilação artificial. Adota os seguintes parâmetros
construtivos e ambientais: dimensionamento de área de aberturas para
ventilação natural a partir de uma proporção dada em relação à área de piso do
ambiente, dimensionamento do pé-direito, presença de laje, abertura que vise a
ventilação cruzada e, em certos casos, o uso de mecanismos artificiais de
ventilação. O desempenho de ventilação requerido pela FDE, para cada
ambiente de acordo com o uso, visa atender às Normas Brasileiras, em
especial: NBr 175575 – Norma de Desempenho das Edificações.
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Apropriando-se dessas especificações como critérios e parâmetros
avaliativos, determina-se a necessidade de complementação destes, uma vez
que são considerados insuficientes para mesurar e identificar outros fatores
que influenciam no que seria considerado desempenho de ventilação
conveniente. Para isso, fica determinado que, em relação à avaliação de
requisitos de ventilação, considera-se também a avaliação sobre a pertinência
do posicionamento dos edifícios e das aberturas do equipamento escolar em
relação à direção dos ventos predominantes do Município e Estância Turística
de Eldorado e se há obstruções por meio dos elementos construtivos ao vento.
Para isso propõem-se a avaliação desse quesito por meio de simulação em
software, por meio do procedimento “túnel de vento”. A seguir, são apresentas
tabelas com informações relativas as determinações das normativas vigentes,
FDE e NBr, e a confrontação com os dados coletados no equipamento escolar
(Ver Tabela 08 e 09):
Tabela 08 – Análise APO térmico – FDE versus existente – condições ambientais
APO CONFORTO AMBIENTAL CONDIÇÕES GERAIS - AMBIENTES
ESCOLARES INTERIORES
PROGRAMA M7 SITUAÇÃO EXISTENTE E.E.
DIRETRIZES FDE
EXISTENTE
MARIA ANTÔNIA CHULES
CONDIÇÕES
CONDIÇÕES
GERAIS
GERAIS
Ambientes
ATENDE
Laje
P.D.
Laje
P.D. (m)
Obrig.
(m)
Obrig.
Direção/Administração
Diretor
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Secretaria
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Coord. Pedagógico
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Professores
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Conj. Sanit. Adm.
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Pedagógico
Sala de aulas 05
Sim
3
Sim
2,8
Parcial
Sala de aulas 06
Sim
3
Sim
2,8
Parcial
Sala de aulas 01
Sim
3
Não
2,57
Não
Sala de aulas 02
Sim
3
Não
2,57
Não
Sala de aulas 03
Sim
3
Não
2,57
Não
Sala de aulas 04
Sim
3
Não
2,57
Não
Leitura
Sim
3
Não
2,57
Não
Informática
Sim
3
Não
2,57
Não
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Depósito
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Sim
2,7
Não
2,57
Não
Vivência
Cozinha
Sim
3
Não
2,57
Não
Despensa
Sim
3
Não
2,57
Não
Refeitório
Sim
3
Não
2,57
Não
Conj. sanit. Alunos
Sim
2,5
Não
2,57
Não
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre salas 05 e 06
-

Fonte: autora, 2017
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Tabela 09 – Análise APO térmico – FDE versus existente – ventilação
APO CONFORTO AMBIENTAL VENTILAÇÃOAMBIENTES ESCOLARES INTERIORES
SITUAÇÃO EXISTENTE
PROGRAMA M7 - EXISTENTE
DIRETRIZES FDE
E.E. MARIA ANTÔNIA
CHULES PRINCESA
CONFORTO AMBIENTAL CONFORTO AMBIENTAL
ATENDE
VENTILAÇÃO
VENTILAÇÃO
Área
Ambientes
(m²) Área
Vent.
Mec.
Área
Vent.
Mec.
Vent. Cruz.
Art.
Vent. Cruz.
Art.
Direção/Administração
Diretor

24,15

0,1

-

*

0,12

Não

Sim

Parcial

Secretaria

24,25

0,1

-

*

0,2

Não

Sim

Parcial

Coord. Pedagógico

24,25

0,1

-

*

0,2

Não

Sim

Parcial

Professores

24,25

0,1

-

*

0,32

Sim

Sim

Parcial

5,4

0,05

-

*

0,2

-

-

Sim

17,46
19,9
49,35
49,35
49,35
49,35
49,35
49,35
5,65
11,82
11,02

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
-

*
*
*
*
*
*
*
*

0,17
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,09
0,25
0,07

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
-

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
-

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Sim
Sim
Sim

Vivência
Cozinha
Despensa

15 0,125
8,63 0,0625

-

-

Não
Não

Refeitório

75,8

0,07
0,06
Não se Não se
aplica aplica
0,09
-

-

Sim

Conj. Sanit. Adm.
Pedagógico
Sala de aulas 05
Sala de aulas 06

Sala de aulas 01
Sala de aulas 02
Sala de aulas 03
Sala de aulas 04
Leitura
Informática
Depósito

0,1

Sim**

-

Conj. sanit. Alunos
29,25
0,05
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre salas 05 e 06 7,67
*Fica dispensada a instalação de ventiladores em novas obras que sejam objeto de
processos de certifi cação ambiental, considerando a comprovação da efi ciência da
**Apesar de não tratar a obrigatoriedade da ventilação natural, os desenhos
arquitetônicos indicam a existência de caixilhos em duas faces do ambiente

Sim
-

Fonte: autora, 2017

De acordo com a avaliação sobre o cumprimento das determinações das
condições ambientais afim de assegurar o desempenho conveniente das
atividades propostas ao equipamento escolar em relação a qualidade térmica,
foi possível averiguar que, dos 22 ambientes avaliados, a maioria, com
exceção da cozinha e da despensa, possui área de abertura adequada para a
efetivação da iluminação natural. Entretanto, foi verificado que, nenhum dos
ambientes atende as especificações de dimensionamento de altura relativa ao
pé-direito, assim como da relação dos ambientes exigidos a presença de
elementos que garantam a ventilação cruzada, destes, nenhum está em
conformidade com esta especificação. Dos ambientes exigido a presença de
laje, somente dois estão em conformidade. Assim, por mais que as aberturas
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existentes atendam o dimensionamento mínimo para assegurar a ventilação
natural, a combinação das demais características ambientais potencializam o
aquecimento das massas de ar contidas dentro dos ambientes e inviabilizam a
renovação

dessas

massas

por

outras

com

temperaturas

inferiores,

ocasionando o desconforto dos usuários.
Desse modo, como verificado durante a visita técnica, todos os
ambientes que promovem atividades de longa permanência, permanecem com
as portas abertas afim de ampliar a área de ventilação, e, com exceção da
cozinha, utilizam-se de mecanismos artificiais de ventilação e/ou resfriamento
do ar. Os usuários do bloco 01 garantem o conforto térmico com o uso
constante de ventiladores e a permanência de portas abertas, com exceção da
sala de leitura, que possui equipamento de ar-condicionado, também de uso
constante. Ressalta-se que, como observado na avaliação de iluminação
natural, neste bloco, o uso de cortinas afim de proteger os ambientes da
radiação direta em determinados períodos do dia, obstrui as aberturas,
diminuindo então a eficiência da ventilação natural. Os usuários do bloco 02
utilizam dos mesmos artifícios, mas, como grande parte destes ambientes
possuem aberturas posicionadas na fachada com orientação sul/sudeste, estas
ficam resguardas da radiação direta, aumentando a possibilidade de atingir o
conforto térmico. Ressalta-se que, os ambientes com faces expostas a
orientação noroeste, sala de aulas 01 e sala de secretaria, são os
termicamente mais prejudicados, pois recebem radiação solar diretamente na
fachada desta orientação, durante longos períodos do dia, ocasionando no
aquecimento da vedação e por consequência dos interiores.
A partir da simulação de “túnel de vento”, foi possível constatar outro
fator relevante, o mal posicionamento dos edifícios e das aberturas em relação
aos ventos predominantes do sítio (Ver Fig. 157 e 158). Com velocidade média
de 6 m/s, possuem origem de direção sudeste, logo, adentram ao equipamento
escolar por sua parte posterior, primeiro pela quadra poliesportiva, em seguida
passa pelos blocos 03 e 02, e, por fim, pelo bloco 01. Verificou-se que, durante
essa movimentação, a quadra poliesportiva altera o comportamento dos
ventos, influenciado nas condições de ventilação de todo o equipamento. Ao
passar pelos topos de morro, em direção a planície aluvial do Rio Ribeira de
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Iguape, aproxima-se da primeira água da cobertura da quadra perdendo
pressão e ganhando de velocidade, ao passo que, ao passar pela segunda
água é redirecionado ao piso entre a quadra e o bloco 02, perdendo
velocidade, e então, é redirecionado novamente em movimento circular para a
cobertura do bloco 02, ganhando novamente velocidade, e, em seguida, passa
pela cobertura do bloco 01. Assim, o posicionamento dos edifícios, como as
características de suas arquiteturas, não propiciam o aproveitamento da
ventilação natural, de fato, até o restringem, justificado por quatro fatores: o
primeiro, considera-se que a quadra obstrui a ventilação dos blocos 02 e 01,
em segundo, porque a pouca distância entre os blocos 01 e 02 aliada ao
aumento da velocidade dos ventos, faz com que o fluxo de ar seja
redirecionado para fora do equipamento, o terceiro, considera-se que o muro
perimetral não permite o acesso dos fluxos de ar por outras frentes do
equipamento a não ser pela quadra, e o quarto, com a inexistência de
elementos que promovam a ventilação cruzada, o bloco 01 torna-se o mais
prejudicado, pois só possui aberturas posicionadas na fachada norte, face
oposta à direção dos ventos.
Figura 157 – Análise APO Conforto Térmico – Estudo de Ventilação

Fonte: montagem da autora a partir do Air Flow Adobe, 2017
Figura 158 – Análise APO Conforto Térmico – Estudo de Ventilação

Fonte: montagem da autora a partir do Air Flow Adobe, 2017
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4.2.3.3 APO acústico
Para a promoção do conforto acústico, considerando o tipo de uso de
cada ambiente, são determinados pela FDE, que os ambientes sigam a
seguinte classificação acústica: privativo, resguardado, silencioso e pouco
exigente. A partir dessa classificação, pode-se sugerir que, a qualidade
acústica conveniente deve estar associada a preocupação sobre a implantação
dos edifícios em relação ao entorno imediato e a composição de
posicionamento dos ambientes, para que entre estes não haja atividades que
sejam acusticamente conflitantes. A FDE também faz recomendações, em seu
manual de “Normas Arquitetura” (2011), em relação aos níveis sonoros ideias
para três modalidades de ambientes de permanência, expressos em decibéis,
sendo os seguintes: para as salas de leitura considera-se nível sonoro
conveniente entre 30-45 dB (A), para as salas de aulas entre os níveis sonoros
entre 40-50 dB (A) e para as salas de informática entre os níveis sonoros 45-55
dB (A). O desempenho acústico requerido pela FDE, para cada ambiente de
acordo com o uso, visa atender às Normas Brasileiras, em especial: NBr 10152
– Níveis de ruído para conforto acústico.
Apropriando-se dessas especificações como critérios e parâmetros
avaliativos, determina-se a necessidade de complementação destes, propondo
a avaliação dos outros ambientes de longa permanência considerados em
norma (NBr 10152). Propõem-se também, a medição dos níveis sonoros
externos, relativos ao acesso ao equipamento escolar, afim de verificar a
existência de perturbações acústicas provenientes da Rodovia SP-165.
Ressalta-se que, em relação aos níveis sonoros considerados compatíveis aos
ambientes de sala de aulas, a NBr 10.152 determina para esses ambientes que
o nível sonoro conveniente esteja entre os valores de 35-45 dB (A), intervalo
mais restritivo em relação ao estipulado pela FDE. Assim, determinou-se que
para este parâmetro seja utilizado o valor estipulado em norma. Para a
realização das medições, in loco, foi utilizado o seguinte aparelho:
decibelímetro Lutron – SL- 4001, Sound Level Meter. Para a definição do
número de pontos de medição dos níveis sonoros dos ambientes, assim como
as condições ambientais e temporais para a realização das medições e do
posicionamento do aparelho decibelímetro, foram adotadas as diretrizes para
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medições estabelecidas nas seguintes NBrs: NBr 10152 – Níveis de ruído para
conforto acústico e NBr 175575 – Norma de Desempenho das Edificações.
A seguir, são apresentas tabelas com informações relativas as
determinações das normativas vigentes, FDE e NBr, e a confrontação com os
dados coletados no equipamento escolar (Ver Tabela 10 e 11).
Tabela 10 – Análise APO acústico – FDE versus existente – Classificação
APO CONFORTO AMBIENTAL ACÚSTICO AMBIENTES ESCOLARES INTERIORES
PROGRAMA M7 EXISTENTE

DIRETRIZES FDE

SITUAÇÃO
EXISTENTE E.E.
MARIA ANTÔNIA
CHULES PRINCESA

Ambientes

CONFORTO
AMBIENTAL
ACÚSTICO
CLASSIFICAÇÃO
ACÚSTICA

CONFORTO
AMBIENTAL
ACÚSTICO
CLASSIFICAÇÃO
ACÚSTICA

Direção/Administração
Diretor
Secretaria
Coord. Pedagógico
Professores
Conj. Sanit. Adm.
Pedagógico
Sala de aulas 05
Sala de aulas 06

Sala de aulas 01
Sala de aulas 02
Sala de aulas 03
Sala de aulas 04
Leitura
Informática
Depósito

Privativo
Privativo
Resguardado
Resguardado
Pouco Exigente
Resguardado
Resguardado
Resguardado
Resguardado
Resguardado
Resguardado
Silencioso
Resguardado
Pouco Exigente
Pouco Exigente
Pouco Exigente

Vivência
Cozinha
Pouco Exigente
Despensa
Pouco Exigente
Refeitório
Pouco Exigente
Conj. sanit. Alunos
Pouco Exigente
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre salas 05 e 06

ATENDE

Percepção: Ruídos
Externos Excessivos

Não
Não
Não
Não
Sim

Percepção: Ruídos
Externos Excessivos;
Ruídos Internos
Excessivos; Pouco
isolamento entre
ambientes;

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim

Percepção: Ruídos
Internos Excessivos;
Pouco isolamento entre
ambientes;

Sim*
Sim*
Sim*
Sim

Percepção: Ruídos
Internos Excessivos;
- Pouco isolamento entre
ambientes;

Sim*

* Apesar de atender as diretrizes do FDE, demonstra-se com acústica inadequada
interferindo no desempenho das atividades.

Fonte: autora, 2017
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Tabela 11 – Análise APO acústico – FDE versus existente – Níveis Sonoros
APO CONFORTO AMBIENTAL ACÚSTICO DIRETRIZES
PROGRAMA M7 SITUAÇÃO EXISTENTE E.E. MARIA ANTÔNIA CHULES
FDE e NBr
EXISTENTE
PRINCESA
10152
CONFORTO
CONFORTO AMBIENTAL ACÚSTICO
AMBIENTAL
ACÚSTICO
Ambientes

NÍVEIS DE
RUÍDOS
SONOROS
dB(A)

NÍVEL DE
PRESSÃO
SONORA
EQUIVALENTE
Med (Laeq) dB(A)
06

ATEN
DE

MEDIÇÃO NÍVEIS SONOROS (à cada 10
segundo) dB(A)
Med
01

Med
02

Med
03

Med
04

Med
05

Entorno Imediato

Acesso
equipamento
escolar

-

66
55
56
56
42
41
60
64

Direção/Administração
Diretor
35-45
65
Secretaria
35-45
54
Coord. Pedagógico
35-45
54
Professores
35-45
65
Conj. Sanit. Adm.
63
Pedagógico
Sala de aulas 05
35-45
56
Sala de aulas 06
35-45
46
Sala de aulas 01
35-45
58
Sala de aulas 02
35-45
55
Sala de aulas 03
35-45
56
Sala de aulas 04
35-45
53
Leitura
35-45
50
Informática
45 - 55
50
50
Depósito
53
45
Vivência
Cozinha
40-50
67
Despensa
60
Refeitório
40-50
70
Conj. sanit. Alunos
52
Circulação Horizontal - Área Interior
Hall entre
45-55
60
salas 05 e 06

72
60
45
54
45
45
65
62

55
45
46
52
45
42
66
61

65
56
50
56
41
41
66
60

50
46
50
55
45
54
66
58

46
55
45
56
46
58
66
52

60,71

-

62
55
55
64
62

65
56
56
64
63

-

-

-

64,21
55,08
55,08
64,36
62,69

Não
Não
Não
Não
-

57
46
57
56
56
52
52
50
50
53
44

57
44
57
56
56
52
53
51
51
53
45

-

-

-

56,69
45,43
57,36
55,69
56,00
52,36
51,84
50,36
50,36
53,00
44,69

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
-

69
59
72
52

69
58
72
52

-

-

-

68,43
59,08
71,43
52,00

Não
Não
-

60

61

-

-

-

60,36

Não

Fonte: autora, 2017
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De acordo com a avaliação sobre o cumprimento das determinações das
condições ambientais afim de assegurar o desempenho conveniente das
atividades propostas ao equipamento escolar em relação a qualidade acústica,
foi possível averiguar que, no que se refere à implantação do edifício, a
avaliação do equipamento escolar é satisfatória. Como pode-se observar, os
níveis de ruído externo aferidos são relativamente baixos, em uma média de
60,71 dB (A). Foi possível averiguar que um dos pontos negativos ao
desempenho acústico territorial é a proximidade de implantação à Rodovia SP165, mesmo considerada com o trânsito fraco a partir da interpretação do seu
nível de ruído (Romero, Ornstein, 2003, p.248), quando nela passaram ônibus,
caminhões e motos, estes produziram impactos sonoros significativos,
percebidos nas áreas externas e interiores do equipamento.
Em relação aos níveis sonoros internos, o equipamento foi avaliado
como insatisfatório. Dos 15 ambientes avaliados, que possuem parâmetros
normativos referentes ao nível de ruído, somente um atende às diretrizes, a
sala de informática. Quando observado o cumprimento das diretrizes de
classificação sonora dos ambientes determinados pela FDE, dos 22 ambientes
avaliados, 8 ambientes, cerca de 36,36%, atendem às diretrizes. De modo
geral, foram percebidos durante as medições ruídos externos excessivos,
ruídos internos excessivos e o pouco isolamento acústico entre ambientes.

4.2.3.4 APO sistemas e componentes construtivos
A partir dos requisitos da NBr 175575 – Norma de Desempenho das
Edificações, possíveis ao procedimento de inspeção visual, propõem a
avaliação do equipamento escolar sobre os aspectos e estabilidade estrutural,
estanqueidade e manutenção.
Os edifícios do equipamento possuem condições satisfatórias quando
observada as suas características relacionadas à estabilidade estrutural. Não
foi verificado perda de equilíbrio ou rupturas e deformações excessivas dos
materiais. Não demonstra também transformações estruturais ou instabilidade.
Em relação ao desempenho de estanqueidade, os edifícios e os espaços
livres são avaliados como insatisfatórios. Verificou-se a existência de
infiltrações com indícios de mofo nas áreas externas, principalmente no contato
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entre as vedações e os pisos das áreas de circulação. Como já comentado, a
má qualidade de ligação entre os diversos elementos construtivos do telhado
demonstra patologias indicando a existência de aberturas por onde passam
águas pluviais. Os caixilhos em ferro demonstram processo de oxidação
avançada pelo contato com água, que tornam seus sistemas basculares
inoperantes.
Sobre as condições de manutenção dos componentes construtivos e das
instalações prediais, estas demonstram grande debilidade. Foi verificado que
esta condição está associada a baixa durabilidade dos componentes utilizados,
que não possuem resistência ao uso frequente e/ou contato com água e a
pouca receita que o equipamento possui para a manutenção, obrigando a
Equipe de Coordenação priorizar o que deve receber este cuidado, dentro de
uma escala de critérios próprios. Dentro das problemáticas constatadas, podese destacar com maior veemência a falta de manutenção das luminárias e das
instalações elétricas que dependem os ventiladores, vitais para o conforto dos
usuários

e

para

garantir

o

desenvolvimento

das

atividades

didáticas/pedagógicas, uma vez que o equipamento possui desempenho crítico
em relação aos seus aspectos de conforto ambiental térmico e lumínico.
4.2.3.5 APO cumprimento das Diretrizes Nacionais para a Educação
Escola Quilombola na Educação Básica
Por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola na Educação Básica (2012), vem a somar ao âmbito da Educação
Quilombola, critérios e diretrizes sobre os espaços educacionais desenvolvidos
às comunidades remanescentes quilombolas brasileiros. Entretanto, é
tradicionalmente sabido, empiricamente e pragmaticamente, que os espaços
educacionais quilombolas, por uma série de fatores, não contemplam a
totalidade dessas diretrizes, influenciando negativamente o processo de
aprendizagem e formação de seus membros. A partir desta informação, se fez
necessária a avaliação dos espaços do equipamento escolar estudado, assim
como a influência deste equipamento para com o seu território, frente o
cumprimento dessas diretrizes, consideradas como direitos garantidos por Lei.
Pôde-se aferir então que, o desempenho da escola Maria Antônia Chules
Princesa ao cumprimento dessas diretrizes é insatisfatório, isso pois há um
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grande descompasso, ou uma pequena ponte, entre as diretrizes em Lei e as
características espaciais e dinâmicas sociais estabelecidas. Não são objetos ou
temas de contemplação, por exemplo, a devida adequação das infraestruturas
físicas da escola, o fomento e a prática da participação comunitária, promoção
do desenvolvimento econômicos e étnico, consideração do território como
integrante – teórico e prático – fundamental à educação, consideração das
práticas socioculturais, políticas e econômicas locais com a articulação de
conhecimentos científicos e tradicionais, entre outros. De um total de 64
artigos, destacam-se dez, considerados de extrema relevância, que são
desconsiderados à prática:
Art. 1º Ficam estabelecidas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, na forma desta
Resolução. § 1º A Educação Escolar Quilombola na Educação
Básica: I -organiza precipuamente o ensino ministrado nas
instituições educacionais fundamentando-se, informando-se e
alimentando-se: (...) e) das tecnologias e formas de produção do
trabalho; (...) h) da territorialidade.(...) III -destina-se ao atendimento
das populações quilombolas rurais e urbanas em suas mais variadas
formas de produção cultural, social, política e econômica; (...) V -deve
garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos conhecimentos
tradicionais e das suas formas de produção de modo a contribuir para
o seu reconhecimento, valorização e continuidade; (...) VI -deve ser
implementada como política pública educacional e estabelecer
interface com a política já existente para os povos do campo e
indígenas, reconhecidos os seus pontos de intersecção política,
histórica, social, educacional e econômica, sem perder a
especificidade (BRASIL, 2012).
Art. 2º Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e aos sistemas de
ensino garantir: I) apoio técnico-pedagógico aos estudantes,
professores e gestores em atuação nas escolas quilombolas; II)
recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários
que atendam às especificidades das comunidades quilombolas; (...)
c) a construção de propostas de Educação Escolar Quilombola
contextualizadas (BRASIL, 2012).
Art. 6º Estas Diretrizes, com base na legislação geral e especial, na
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada
no Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 143/2003, e no Decreto
nº 6.040/2007, tem por objetivos: (...)III - assegurar que as escolas
quilombolas e as escolas que atendem estudantes oriundos dos
territórios quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas
e econômicas das comunidades quilombolas, bem como os seus
processos próprios de ensino-aprendizagem e as suas formas de
produção e de conhecimento tecnológico; IV - assegurar que o
modelo de organização e gestão das escolas quilombolas e das
escolas que atendem estudantes oriundos desses territórios
considerem o direito de consulta e a participação da comunidade e
suas lideranças, conforme o disposto na Convenção 169 da OIT
(BRASIL, 2012).
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Art. 7º A Educação Escolar Quilombola rege-se nas suas práticas e
ações político-pedagógicas pelos seguintes princípios: (...) X -direito
ao etnodesenvolvimento entendido como modelo de desenvolvimento
alternativo que considera a participação das comunidades
quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto de vista ecológico,
a sustentabilidade e as suas formas de produção do trabalho e de
vida; XI -superação do racismo–institucional, ambiental, alimentar,
entre outros –e a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito
e discriminação racial; XVII -direito dos estudantes, dos profissionais
da educação e da comunidade de se apropriarem dos conhecimentos
tradicionais e das formas de produção das comunidades quilombolas
de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e
continuidade; (...) XIX -valorização das ações de cooperação e de
solidariedade presentes na história das comunidades quilombolas, a
fim de contribuir para o fortalecimento das redes de colaboração
solidária por elas construídas (BRASIL, 2012).
Art. 8º Os princípios da Educação Escolar Quilombola deverão ser
garantidos por meio das seguintes ações: (...) II -adequação da
estrutura física das escolas ao contexto quilombola, considerando os
aspectos ambientais, econômicos e sócioeducacionais de cada
quilombo; III -garantia de condições de acessibilidade nas escolas; IV
-presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas
escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos
de territórios quilombolas; V -garantia de formação inicial e
continuada para os docentes para atuação na Educação Escolar
Quilombola; VI -garantia do protagonismo dos estudantes
quilombolas nos processos político-pedagógicos em todas as etapas
e modalidades; (...) IX -efetivação da gestão democrática da escola
com a participação das comunidades quilombolas e suas lideranças;
X -garantia de alimentação escolar voltada para as especificidades
socioculturais das comunidades quilombolas; (...) XIII -efetivação de
uma educação escolar voltada para o etnodesenvolvimento e para o
desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas (BRASIL,
2012).
Art. 17 O Ensino Fundamental, direito humano, social e público
subjetivo, aliado à ação educativa da família e da comunidade deve
constituir-se em tempo e espaço dos educandos articulado ao direito
à identidade etnicorracial, à valorização da diversidade e à igualdade.
(...) § 2º O Ensino Fundamental deve garantir aos estudantes
quilombolas: I -a indissociabilidade das práticas educativas e das
práticas do cuidar visando o pleno desenvolvimento da formação
humana dos estudantes na especificidade dos seus diferentes ciclos
da vida; II -a articulação entre os conhecimentos científicos, os
conhecimentos tradicionais e as práticas socioculturais próprias das
comunidades quilombolas, num processo educativo dialógico e
emancipatório; III -um projeto educativo coerente, articulado e
integrado, de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das
criança e adolescentes quilombolas nos diferentes contextos sociais
(BRASIL, 2012).
Art. 20 O Ensino Médio na Educação Escolar Quilombola deverá
proporcionar aos estudantes: I -participação em projetos de estudo e
de trabalho e atividades pedagógicas que visem o conhecimento das
dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura próprios
das comunidades quilombolas, bem como da sociedade mais ampla;
II -formação capaz de oportunizar o desenvolvimento das
capacidades de análise e de tomada de decisões, resolução de
problemas, flexibilidade, valorização dos conhecimentos tradicionais
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produzidos pelas suas comunidades e aprendizado de diversos
conhecimentos necessários ao aprofundamento das suas interações
com seu grupo de pertencimento (BRASIL, 2012).
Art. 27 Quando os anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino
Médio, integrado ou não à Educação Profissional Técnica, e a
Educação de Jovens e Adultos não puderem ser ofertados nos
próprios territórios quilombolas, a nucleação rural levará em conta a
participação das comunidades quilombolas e de suas lideranças na
definição do local, bem como as possibilidades de percurso a pé
pelos estudantes na menor distância a ser percorrida e em condições
de segurança (BRASIL, 2012).

4.3 Avaliação de satisfação dos usuários
4.3.1 Entrevistas
O procedimento de entrevista com “pessoas chave”, comum a método de
Avaliação Pós-Ocupação, consiste na coleta de dados qualitativos a partir
entrevistas afim de identificar os usos do edifício, problemas mais frequentes,
característica da população de usuários, avaliar a adequação do projeto
proposto ao modo de vida dos usuários e verificar as expectativas em relação a
possíveis alterações (VILLA, 2016,p.133), e no caso desta pesquisa, aferir a
satisfação do usuário frente as condições do equipamento escolar e do
território sob os aspectos de como estes influenciam à valorização cultural e
preservação dos saberes ancestrais e como contribuem para seus processos
emancipatórios. Este procedimento foi realizado em três etapas, sendo a
primeira, entrevista com a líder comunitária Marina Rodrigues da Silva Moraes
e a representante comunitária Natalina Vieira dos Santos, que trabalham na
escola na função de merendeira, com duração de 31 minutos, a segunda,
entrevista com a Equipe de Coordenação da Escola Maria Antônia Chules
Princesa, composta pela Professora Josemira dos Santos Solposso (Diretora)
e pela Professora Raquel Daniela Silva (Coordenadora Pedagógica) com
duração de 1 hora e trinta e cinco minutos, e a terceira, entrevista com turma
da 9° série do ensino fundamental do período matutino, composta por uma
população de 29 estudantes com faixas etárias entre 13-15 anos.
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4.3.1.1 Entrevista com lideranças comunitárias da Comunidade
Remanescente Quilombola André Lopes
A partir da entrevista com as líderes comunitárias da comunidade André
Lopes verifica-se o sentimento de pertencimento à essa comunidade e a
valorização deste sítio por constituir o berço do seu desenvolvimento familiar e
por representar a materialização de conquistas de uma vida de resistência e
luta por inclusão social. Apontam as potencialidades de integrarem uma
organização social familiar que consideram tranquila e segura, todavia, afirmam
que estas condições são o bastante para a sobrevivência. Mesmo com as
melhorias que este território obteve, sendo claramente considerado melhor do
que outrora, sugerem que este ainda não possibilita o fortalecimento e a
emancipação desta comunidade em relação aos seus impasses políticos,
sociais, culturais e econômicos apesar dos esforços comunitários neste
sentido. Mesmo dentro de uma conjuntura de dificuldades, conscientes da
inércia dos processos de emancipação voltados às minorias sociais,
demonstram-se esperançosas sobre a perspectiva do futuro que estão
dispostas a construir.
A comunidade organiza-se politicamente para a consolidação dos seus
desejos

e

fortalecimento

de

suas

expectativas.

Cada

comunidade

remanescente quilombola possui uma associação de moradores. Neste cenário
a comunidade André Lopes é vista como centro articulador das decisões das
comunidades da região, sugerida por sua posição geográfica estratégica e por
possuir maior infraestrutura. Como conquistas dessa articulação destaca-se o
reconhecimento legal dessa comunidade como remanescente quilombola pelo
Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) em 2001, a partir desta foi
possível requerer outros os dois telefones públicos da comunidade, o posto de
saúde, a quadra poliesportiva e o espaço destinado à sede da associação de
moradores de André Lopes, a Escola Técnica Paula Souza (ETEC) e a Escola
Estadual Maria Antônia Chules Princesa. A Escola Estadual foi a primeira
árdua conquista a partir do reconhecimento de André Lopes como
remanescente

quilombola,

em

um

momento

em

que

havia

um

desconhecimento por parte dos seus membros sobre os seus direitos e dos
tramites legais necessários para a garantia destes, resultado de uma série de
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reuniões que deflagraram uma sequência de atos de valorização comunitária,
como por exemplo, a substituição de uma pequena escola por um complexo
escolar com capacidade de receber estudantes de outras comunidades
remanescentes quilombolas e a utilização de força de trabalho dos membros
das comunidades para a construção deste complexo. Verifica-se que esse
grupo político possui atuação além das problemáticas locais com participação
em manifestações externas ao município, principalmente nas cidades de São
Paulo e Curitiba, como a participação das manifestações contra o
“Impeachment da Presidente da República Dilma Rousseff”, em 2016, a
“Reforma da Previdência” e o “Julgamento do antigo Presidente da República
Luís Inácio Lula da Silva”, ambas em 2017.
Apesar

desta

organização,

nas

estâncias

governamentais,

principalmente na estadual e municipal, André Lopes e os demais
remanescentes quilombolas possuem pequena representatividade política, o
que justifica o quadro histórico de pobreza, carente infraestrutura e serviços e
baixas possibilidades de desenvolvimento econômico. Além da crítica oferta
dos serviços públicos essenciais, como abastecimento de água, esgotamento
sanitário e acesso à distribuição de energia elétrica, estes são distribuídos de
maneira desigual pelo território. Os assentamentos distantes do eixo da
Rodovia SP-165, sentido a serra ou sentido ao vale do Rio Ribeira de Iguape,
são ainda mais carentes desses serviços. Em relação as áreas livres, culturais
e de lazer, verifica-se que a comunidade é deficiente. Os membros mais velhos
realizam as suas atividades no interior das residências e as crianças praticam
esportes na quadra poliesportiva mantida pela comunidade. A promessa de
implantação de uma academia ao ar livre é aguardada com muita alegria, uma
vez que será um diferencial às atividades cotidianas.
Quanto à assistência médica e hospitalar, critica-se duramente os
serviços de saúde ofertados devido a intermitência do funcionamento do posto
de saúde local e a limitação do número de pacientes a serem atendidos por
período. A alternativa para muitos dos moradores é recorrer ao Hospital da
Santa Casa de Eldorado, localizado no núcleo urbano central do município,
exigindo o deslocamento para esta região. Os remédios para os tratamentos só
podem ser adquiridos no núcleo urbano do município. Os serviços
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odontológicos, que anteriormente eram desenvolvidos no mesmo posto de
saúde, foram suspensos sem previsão de retorno, ocasionando a interrupção
de tratamentos. Houve reivindicação às estruturas políticas competentes ao
assunto, mas não há perspectiva de melhoramento. O acesso à serviços de
gestão pública (Poupatempo), postagem (correio), bancários (bancos e
lotéricas), aquisição de produtos, alimentos e remédios (lojas, mercados e
farmácias), seguem a mesma lógica, estão disponíveis somente nos distantes
núcleos urbanos, principalmente nos núcleos urbanos centrais de Eldorado e
de Registro. A mobilidade por meio do transporte coletivo público, logo, vital
para o acesso aos serviços localizados nos centros urbanos consolidados, é
limitada e ineficiente. Os itinerários entre núcleos urbanos e os núcleos das
comunidades remanescentes quilombolas estão disponíveis somente em três
períodos do dia com longos intervalos entre eles. Esta condição faz com que o
deslocamento entre núcleos seja indesejado, custoso e cansativo. A eficácia
sobre os períodos dos itinerários é discutível, uma vez que há decorrente
imprevisibilidade dos horários propostos. Sugere-se que este diagnóstico está
vinculado, entre outros fatores, ao mau estado de conservação das estradas e
rodovias.
As ofertas de trabalho são escassas e a remuneração pelos serviços são
baixas, cerca de um salário mínimo por trabalhador, sendo para algumas
famílias complementado pelo programa “Bolsa Família” do Governo Federal
Brasileiro. As limitadas vagas disponíveis são desempenhadas em maior
número pelos membros mais antigos, promovendo a derrocada saída dos
jovens das comunidades para outros municípios. No desejo de galgar melhores
possibilidades de trabalho, essa evasão torna-se uma preocupação latente,
principalmente para os membros mais antigos, à sobrevivência e continuidade
dos desses remanescentes quilombolas como organização política, econômica
social e cultural. Entretanto, a saída desses jovens para núcleos urbanos
consolidados, como Registro, São Paulo e Curitiba, não se traduz como
garantia à melhores condições de inserção no mercado de trabalho. Por essas
localidades apresentarem mercados de trabalho extremamente competitivos, a
frágil formação acadêmica, principalmente em relação ao segundo e terceiro
grau, e profissional, impedem que estes se insiram com facilidade aos cargos
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ofertados, perpetuando a condição primeira de baixa empregabilidade.
Observa-se também que a imperativa dissolução das práticas culturais
singulares das comunidades remanescentes quilombolas, além da evasão
populacional, está diretamente relacionada com a fragmentação do território
comunal quilombola pela presença de propriedades de pessoas exteriores às
comunidades, com a inserção de habitações, bares e restaurantes,
principalmente devido a existência de espaços de práticas religiosas que
diminuem a legitimidade das práticas ascendentes, como os festejos e as
danças tradicionais, que acabam por inibir a conservação de dinâmicas
próprias de valorização identitária.
A ausência de um Plano de Manejo para a Área de Proteção Ambiental
dos Quilombos do Médio Ribeira apresenta-se como principal impasse ao
desenvolvimento econômico dessa região, uma vez que a prática do roçado é
proibida pelos órgãos florestais em áreas de preservação ambiental,
especialmente quando as técnicas ancestrais dos mutirões de plantio
consistem no emprego da coivara, nociva ao meio ambiente. A ausência de
conhecimento de práticas sustentáveis para agricultura e a ausência de
investimentos neste setor dificultam a prática da agricultura de pequeno porte
como atividade econômica, esta, que é a principal fonte de renda das famílias
das comunidades quilombolas dessa região desde o período colonial brasileiro.
Ressalta-se que a existência das áreas comunais quilombolas garantem um
cinturão verde que protege e limita a expansão do agronegócio no sentido das
áreas de preservação do município de Eldorado. O turismo é vislumbrado como
grande alternativa econômica para os remanescentes quilombolas, além das
possibilidades do desenvolvimento do turismo étnico-cultural, estes estão
localizados em áreas de grande valor ambiental com a existência de complexos
espeleológicos e de cachoeiras. A proximidade com parques estudais
possibilita que poucos membros dessas comunidades sejam integrados aos
seus quadros funcionais, contudo, são moderadas as ações para que haja
fortalecimento dessa potencialidade para a geração de novos empregos.
Sob o aspecto do acesso aos sistemas educacionais, a Escola Estadual
Chules Princesa é retratada como de extrema relevância tanto para a
comunidade André Lopes quanto para as demais comunidades remanescentes
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quilombolas da região, atendendo um grande número estudantes quilombolas
para a alfabetização, no entanto, poderia ter papel mais decisivo para a
conscientização política dos jovens sobre a sua condição social, econômica e
política, discutindo possibilidades de transformação desta situação. A escola e
a Escola Técnica Paula Souza, são reconhecidas, neste compartimento
territorial, como os espaços com maior e melhor infraestrutura, sendo assim,
poderiam contribuir com a proposição de novas atividades que favorecessem a
qualificação de sua população. O programa “Escola da Família”, que teria esse
propósito, oferecendo à comunidade atividades de formação profissional, lazer
e cultura aos finais de semana, realizado dentro da escola, fora retirado.
Quanto ao ensino destinado aos jovens e adultos, comenta-se sobre a
modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), que também fora
retirado. Igualmente realizado na escola, era considerado como uma notável
oportunidade para aqueles que não haviam concluído o primeiro e segundo
grau de iniciar ou concluir sua formação acadêmica. O EJA possuía grande
participação popular, uma vez que os estudantes poderiam manter suas
atividades regulares e eram eximidos dos custos de transporte e alimentação
se tivessem que estudar em outro local. Tanto a “Escola da Família” quanto o
“EJA” são lembrados com muita estima. Observa-se a importância da
localização estratégica da escola, próxima as comunidades remanescentes
quilombolas, evidenciada pela memória de momentos anteriores a sua
fundação, quando os estudantes precisavam se deslocar para onde o período
letivo desejado era ofertado, fragmentado entre Itapeúna, Iporanga e a região
central de Eldorado. Muitos se deslocavam para essas localidades pelo Rio
Ribeira de Iguape por meio de canoa, barco e balsa, o que tornava essa rotina
árdua aos estudantes e aos seus familiares, que iniciavam a travessia antes do
amanhecer, afim de concluir o trajeto em tempo hábil ao início das aulas,
regressar após o anoitecer, ao mesmo tempo que estavam sujeitos às
intempéries durante o trajeto.
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4.3.1.2 Entrevista com a Equipe de Coordenação da Escola Estadual Maria
Antônia Chules Princesa
A partir da entrevista com o grupo de coordenação da Escola Estadual
Maria Antônia Chules Princesa verifica-se que as dificuldades de administração
de uma instituição com recursos escassos, limitada por barreiras políticas e
burocráticas, postergam o desejo comum, de seus coordenadores, professores
e funcionários, de concretizarem ações que contribuam para transformação
dessa escola, em suas esferas materiais e imateriais, em uma possível
incubadora, teórica e prática, de valorização política, econômica e social da
comunidade à que se destina.
Apesar de possuir três instâncias governamentais do Sistemas de
Ensino, com o funcionamento compartilhado de classes/turmas municipais,
estaduais e federais, de atender à estudantes de sete comunidades
remanescentes quilombolas do município de Eldorado e estudantes do
município de Iporanga, e de ser referência como escola essencialmente
quilombola, uma das três escolas dentro desta categoria do Estado de São
Paulo, a escola recebe investimentos governamentais destinado às receitas
mensais

e

anuais

Desenvolvimento

da

significativamente

baixos.

A

Educação

destina

uma

(FDE)

Fundação
verba

para
anual

o
de

aproximadamente dois mil reais para atividades diversas e a Secretária de
Educação do Estado de São Paulo destina mensalmente uma verba de
trezentos reais para aquisição de suprimentos, contabilizando cinco mil e
seiscentos reais. Essa quantia demonstra-se insuficiente para suprir o custo
global da escola, gerando inúmeras dificuldade à sua gestão, obrigando aos
coordenadores privilegiarem o subsídio de determinadas atividades, entre
propostas acadêmicas, pedagógicas, culturais e aquisição de produtos e
serviços, dentro de uma valoração de urgência e importância.
Para que a dinâmica escolar não seja de tal maneira prejudica por essa
ausência de fundos, o grupo de coordenação, professores e funcionários, além
de estarem em constante negociação com a Secretária da Educação e o FDE,
realizam de forma voluntária o levantamento de recursos financeiros por meio
de doação própria, rifas e festejos, e ativando sua rede de influências entre
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órgãos competentes, organizações sem fins lucrativos, pessoas físicas e
jurídicas. Para o controle das arrecadações mantem-se um caderno de
contabilidade exclusivo a esta finalidade, apresentado em entrevista (Ver Fig.
159), dentre os seus registros estão a aquisição de uniformes para os
estudantes, aquisição de papel higiênico, aquisição de tintas para impressora,
aquisição de alimentos, contratação de serviço de concerto de refrigerador de
alimentos, e, com os custos mais elevados, destacam-se o pagamento do
Registro Anual de Informatização do Ambiente Escolar e a contração do
serviço limpeza de fossas sépticas, que somadas superam a verba anual
recebida pela escola. A merenda escolar, fundamental para a complementação
nutricional dos estudantes, como mais um desdobramento dos baixos
investimentos, é ofertada em pouca quantidade e com pouca variedade de
alimentos.
Figura 159– Caderno de contabilidade

Fonte: autora, 2017

Deflagra-se como principal contribuinte deste cenário a ineficácia
governamental no desejo de investir em um processo de formação diferenciado
reconhecendo as características singulares de uma comunidade remanescente
quilombola, com memória e práticas próprias, em progressivo processo de
urbanização,

com

carente

infraestrutura,

com

baixo

desenvolvimento

econômico e poder aquisitivo, em área de preservação ambiental, sem
perspectivas de emancipação dessa situação. As retiradas da modalidades de
ensino “Educação de Jovens e Adultos” (EJA) e do programa “Escola da
Família”, ações voltada à redução orçamentária, são observadas como grandes
retrocessos à emancipação local, pois, além de diminuir a verba recebida e
resultar na diminuição do quadro de profissionais contratados, diminuem as
possibilidade de mobilidade social daqueles membros da comunidade que não
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estão em idade escolar e do usufruto por estes de suas dependências para
outras atividades em períodos que não necessariamente fossem vinculados ao
período das atividades escolares, uma vez que há a pouca oferta ou pouca
disponibilidade de espaços com infraestrutura neste território.
Atualmente o EJA é oferecido na escola do distrito de Itapeúna e em
2018 será transferido para o núcleo urbano central de Eldorado, o que limitará
consideravelmente as chances dos membros das comunidades remanescentes
quilombolas de cursarem-no. A retirada do programa “Escola da Família” foi
uma alteração imposta pela Secretária de Educação, na qual o grupo de
coordenação da escola deveria escolher entre a continuidade dos programas
“Escola da Família” e “Mediação de Conflitos”. O programa “Mediação de
Conflitos”, próprio das escolas estaduais de São Paulo, no qual é designado
um professor-mediador afim de conciliar a relação entre estudantes, escola e
família, no qual a essa escola contribui fundamentalmente para amparar
estudantes com conflitos emocionais, doenças físicas e psicológicas, vítimas
de violência doméstica, vítimas de abuso sexual, e frequentes casos de
alcoolismo, uso de entorpecentes e prostituição. De acordo com a entrevista, a
prostituição torna-se uma alternativa muito procurada por jovens quilombolas
devido à ausência de trabalho. Por sua relevante contribuição, desde sua
implantação, este foi o programa escolhido para permanecer. Ressalta-se
também a negatividade dessas ações em relação à limitação de quando e
como os estudantes podem participar da escola, uma vez que é reconhecido o
desejo destes de passarem mais tempo dentro do complexo escolar.
São claros os esforços e sacrifícios de coordenadores, professores,
funcionários, grupos de pesquisas e organizações do terceiro setor na busca
por alternativas para a promoção de experiências atrativas e significativas aos
pais, estudantes e outros membros das comunidades, tanto na arrecadação de
recursos como na proposição de atividades culturais ou/e que visem o bemestar social. Destacam-se os projetos exteriores o “Projeto Presença dos
Japoneses”, no qual esta organização sem fins lucrativos visita a escola duas
vezes ao ano e realiza a doação de alimentos, roupas e outros produtos de
necessidades esporádicas, como por exemplo, tecidos para a decoração da
formatura, o “Projeto Lourenço Castanho”, no qual a escola particular Lourenço
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Castanho realiza atividades de intercâmbio cultural promovendo visitas e
atividades com seus estudantes à escola quilombola e recepcionando os
estudantes quilombolas em sua sede no município de São Paulo, o projeto
“Elektro – Meninos Ambientais, em que a empresa local de distribuição de
energia realiza ações voltadas as práticas de valorização do meio ambiente, o
projeto “Educa Afro”, no qual a organização sem fins lucrativos destina bolsas
de estudos para os estudantes afrodescendentes frequentarem cursos de
formação de terceiro grau em universidades públicas e particulares, o projeto
“USP- DSTs/HIV”, no qual pesquisadores das Faculdades de Educação e
Ciências Biológicas realizam levantamentos sobre os índices de contaminação
na comunidade e instruem sobre as práticas de prevenção e tratamento de
doenças sexualmente transmissíveis e sobre o vírus HIV, o projeto “USP-São
Francisco”, no qual comitê da Faculdade de Direito São Francisco aplica o
vestibular da FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular) na escola,
uma vez que seus estudantes não possuem subsídios para fazê-lo em São
Paulo, e o projeto “ONU”, promovido pela Organização das Nações Unidas na
conscientização

sobre

a

valorização

identitária

das

comunidades

remanescentes quilombolas. Em relação as práticas desenvolvidas pela escola
destacam-se o programa “Mediação de Conflitos” e os festejos para a
comemoração dos dias da “Consciência Negra” e “Abolição da Escravatura”.
O complexo espacial destinado à escola elucida o quadro de negligência
governamental, uma vez que é considerado como resultado de um projeto
político e arquitetônico que desconsiderou as questões ambientais e sociais em
sua inserção, propõe uma arquitetura desprovida de características afim de
assegurar o conforto ambiental aos seus usuários e ao seu entorno com um
programa arquitetônico limitado e inflexível

às demandas pedagógicas-

acadêmicas presentes e à possíveis desdobramentos funcionais que poderiam
abrigar atividades comunitárias, essencialmente quando este território é
desprovido de espaços adequados à esse propósito. Critica-se os espaços das
salas de aula pois geram desconforto aos estudantes e professores,
principalmente no verão, ocasionando interrupção das aulas, com destaque as
duas primeiras salas dos blocos 01 e 02, consideradas quentes e mal
ventiladas. A alternativa encontrada pelo grupo de coordenação na tentativa de
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reconverter à ausência de massas arbóreas nas áreas livres externas, também
consideradas desconfortáveis no verão, foi o plantio de poucas mudas doadas,
dentro da rede de influências, à escola. Outra alternativa comentada foi a
construção do muro perimetral ao limite do terreno da escola assim como a
utilização de grades limitando os acessos do corredor de estudantes as áreas
de secretaria, sala de professores e diretoria, propostas pelo grupo de
coordenação, da gestão atual e da gestão anterior, como forma de limitar a
livre circulação entre espaços, interiores e exteriores à escola, pelos
estudantes. Nos espaços interiores, a ação buscava propiciar aos profissionais
condições de concentração ao exercerem suas atividades, principalmente
devido as emissões sonoras nos períodos de recreação.
Comenta-se também a incompatibilidade do dimensionamento e
qualidade das redes elétricas, apresentadas como um risco à vida dos
usuários, uma vez que resultaram em um princípio de incêndio, situação que
poderia ter tido resultados trágicos, já que a escola não possui sistema de
proteção contra incêndios e os seus extintores estão fora do prazo de validade.
Sugere-se a necessidade de ampliação de áreas e programas arquitetônicos
com a proposição de uma sala para atividades manuais, um laboratório
multimídia, uma nova sala de leitura, vestiários para os funcionários e
estudantes, ampliação e reposicionamento de fossas sépticas, hortas e áreas
para a práticas de agricultura, que são comuns às práticas da comunidade, e a
adequação dos sistemas de ventilação, das redes elétricas, dos sistemas de
iluminação, dos mecanismos passivos destinados ao conforto ambiental e
eficiência energética.
Não satisfeitos à essa condição espacial, o grupo de coordenação
apresentou uma proposta de transferência do complexo escolar para o espaço
ocupado pela Escola Técnica Paula Souza (ETEC), um edifício com pouco
tempo de construção e operação que possui qualidades de infraestrutura
consideradas

por

eles

como

mais

adequadas

as

necessidades

contemporâneas da escola, porém essa proposta foi negada. Verifica-se que a
ETEC poderia ter papel mais ativo para na promoção de atividades que
fortaleçam a emancipação social e política da comunidade André Lopes e das
demais comunidade da região, há pouca procurada pelos estudantes como
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forma de complementação da formação profissional, desinteresse alimentando
pela limitada oferta de cursos, com ênfase para o curso técnico em
Administração, e, o ensino técnico, por ser uma modalidade que exige como
pré-requisito ao ingresso que os candidatos tenha minimamente a formação do
primeiro grau, não pode ser frequentado pela maioria dos membros adultos das
comunidades por não se adequarem a esse quesito. Verifica-se também que
seu complexo espacial é subutilizado por não ser aberto às atividades
comunitárias.
Da perspectiva da continuidade do processo de formação, são pouco os
estudantes que superam as dificuldades financeiras e de mobilidades para
frequentarem um curso universitário, uma vez que as oportunidades mais
próximas à esta modalidade de ensino estão nos municípios de Registro e de
São Paulo. Os pouco alunos que concluem o terceiro grau nestes municípios e
decidem regressar às comunidades acabam por dar predileção as atividades
vinculadas ao turismo às suas áreas de formação, por serem mais rentáveis e
terem mais ofertas, ou, privilegiam as atividades em cargos municipais e
estaduais no núcleo urbano central de Eldorado. Para os estudantes que
interrompem seu processo de formação ao término do segundo grau ou que
não são absorvidos pelo mercado de trabalho, a agricultura torna-se a principal
fonte de renda.
Quanto ao desejo governamental e comunitário para que o corpo de
professores e coordenação seja composto por membros das comunidades
remanescentes quilombolas, é evidente que a descontinuidade do processo de
formação, após o término do segundo grau, contribui para que não haja
profissionais quilombolas aptos ao desempenho dessas atividades. Os
professores que atualmente compõem o corpo docente da escola, em sua
maioria, não são membros das comunidades. Além de assegurarem as práticas
convencionais de transmissão de conhecimento das Diretrizes Curriculares
Básicas Nacionais de Educação, dentro das limitações curriculares, financeiras
e espaciais, e dentro dessas encaixar as Diretrizes Nacionais para a Educação
Quilombola, os docentes enfrentam desafios diários para exercerem suas
funções, principalmente relacionados a baixa remuneração e a mobilidade, por

231

morarem em localidades distantes às comunidades, muitos em outros
municípios.

4.3.1.3 Entrevista com estudantes do 9° do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Maria Antônia Chules Princesa
A partir de entrevista realizada com os estudantes do 9° semestre do
ensino fundamental da Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa, todos
membros das comunidades remanescentes quilombolas com idade média de
quatorze anos, verifica-se a relevância dessa instituição para a construção
identitária quilombola e da conservação da herança cultural das comunidades
de sua região, avaliam a presença e localização próxima às comunidades
positivamente, por ser uma oportunidade para os membros mais novos
compreenderem o que é ser quilombola e para os mais antigos por
proporcionar a valorização de sua memória como quilombolas. Qualificam a
escola como “boa, mas que pode melhorar” e “mau estruturada”, isto é,
apreciam sua experiência escolar, com ênfase às dinâmicas com os
professores e a participação de projetos educacionais e/ou culturais,
entretanto, questionam a qualidade dos espaços a respeito da sua plástica,
dimensionamento, acessibilidade universal, manutenção predial, estado de
conservação e sobre a limitação do programa arquitetônico. Sugerem
ampliação e valoração desses espaços, assim como apontam o desejo de
participarem de um maior número de projetos (atividades). Apontam,
repetidamente, como principais fatores que corroboram a esta condição
educacional, a prática didática e pedagógica e os espaços como são, a
limitação financeira e a pouca relevância com que são tratados por
representantes políticos. Cientes sobre os esforços ancestrais na conquista de
direitos civis e da reconversão da infraestrutura territorial, compreendem as
dificuldades do que é ser quilombola no Brasil e seus desdobramentos
políticos, sociais e econômicos às comunidades às que pertencem, entretanto,
compreendem fundamentalmente como um processo de caráter histórico
pretérito e passivo, portanto, não se enxergam como agentes transformadores
dessa realidade, não se posicionam à respeito do que podem fazer e/ou de que
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forma podem contribuir com a situação de suas comunidades. Anseiam por
saírem delas e vislumbram a mudança para outros territórios onde possam ter
novas perspectivas, principalmente às relacionadas a continuidade do processo
de formação e de oportunidades de trabalho.
Questionam e criticam os espaços da escola com as seguinte
descrições: avaliam como bom o dimensionamento das salas de aulas porém
evidenciam a satisfação quanto a sua ventilação e iluminação; os sanitários
são encarados como pequenos com má iluminação, destacam a ausência de
privacidade por conseguirem visualizar o interior dos banheiros a partir das
áreas exteriores; a quadra poliesportiva, apontada como o “melhor espaço da
escola”, é descrito como espaço destinado a múltiplas atividades de caráteres
distintos, entretanto para a sua condição primeira, como espaço destinado as
atividades esportivas, não se apresenta adequada, principalmente pelo
péssimo estado de conservação das traves e sextas, enferrujadas com
superfícies cortantes expostas representando perigo a seguridade dos
estudantes, comentam também a ausência de rede para a prática de vôlei e
criticam o material esportivo utilizado, com destaque as bolas, poucas e
furadas;

a sala de leitura, reconhecido como o lugar predileto pelos

estudantes, por estes apreciarem as práticas de leitura e por este ser o espaço
destinado a exibição de filmes,

igualmente apreciado pelos estudantes,

descrevem a sala como pequena, melhor do que a sala que utilizavam
anteriormente, mas ainda subdimensionada; a sala de informática, é elogiada
em seus aspecto espacial assim como em seus equipamentos, dois fatores de
destaque positivo para eles é a existência do ar-condicionado e o mobiliário
considerado confortável, já dois aspectos negativos são a instabilidade do
serviço de acesso à internet e as atividades desenvolvidas pelos professores,
pela visão dos estudantes, alheias a momentos de lazer e satisfação dos
interesses pessoais de utilização da internet; quanto ao refeitório, rejeitam este
espaço momentos de alimentação, descrevem a preferência por se
alimentarem em outras áreas da escola. Criticam também a merenda,
especialmente sobre a quantidade da merenda que os é ofertada, sugerem que
eles mesmos deveriam estabelecer a quantidade que gostariam de se
alimentar por meio do auto servir.
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Sob a ótica sistêmica do conforto ambiental dos espaços construídos,
fazem menção da não capacidade do edifício desempenhar conforto aos seus
usuários, principalmente nos períodos que imperam os extremos das
sensações térmicas de calor e frio. Para eles, a problemática maior é
compreendida sobre os períodos regulares de chuva, denunciando como a
qualidade dos sistemas construtivos e a falta de manutenção interferem nas
práticas cotidianas, exemplificam tal situação com a condição dos telhados,
onde as goteiras presentes nas salas de aulas atrapalham as dinâmicas de
aprendizado, e que no auge de sua interferência geram acidentes quando os
pisos ficam molhados. Comentam as práticas cotidianas que tentam minimizar
os efeitos negativos que os espaços propiciam, como deixar as portas das
salas de aulas abertas para melhorar a ventilação natural e diminuir a
sensação de calor, deixar as cortinas fechadas para que não haja ofuscamento
do quadro negro pela incidência direta da luz solar e redobrarem a atenção ao
vestuário nos dias de frio. Associam a condição de espaços termicamente
confortáveis à existência de ar-condicionado.
A partir dessa exposição, propõem a ampliação das áreas e
complementação

do

programa

arquitetônico

existente.

Além

dos

direcionamentos sobre os espaços que acontecem as práticas educacionais
formais, os estudantes sugerem, demonstrando grande interesse, à cerca de
novas arquiteturas de novos espaços para práticas não tradicionais de ensino.
Vislumbram nessas diretrizes uma oportunidade de satisfazer seus anseios por
momentos de divertimento e lazer, e ao mesmo tempo, cultivarem práticas de
sociabilidade. A crítica se faz na reconversão dos espaços como rompimento a
monotonia cotidiana, que tragam a “novidade”, diferente das atividades a que
estão acostumados quase sem nenhum suporte. Percebe-se aqui a vontade
dos estudantes por práticas de uma “Educação Problematizadora” (FREIRE,
1987, p.121), uma prática que chama aos alunos a conhecer, a participar, a se
conhecerem e construir-se mutuamente como agentes do mundo e não a
memorizar em uma posição passiva, enfileirados em uma sala de aulas. Neste
sentido, as práticas esportivas são as mais valorizadas. Acrescentam a esse
desejo de uma escola maior, mais arborizada, com dois pavimentos, três
quadras, salas para o aprendizado de dança e música, piscina, vestiário, sala
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para o grêmio estudantil, melhor espaço para recreação e uma escola mais
colorida, principalmente as salas de aulas e muros. Além de posicionarem-se
perante a ideia de como a escola poderia ser, dentro de um processo diegético,
a partir de suas percepções e vivências, mesmos cépticos sobre a
possibilidade de transformação de sua realidade, comparam os materiais e o
espaço à que são destinados às escolas que têm como referência, por
possuírem espaços com maior oferta de infraestrutura e acesso a uma maior
quantidade de livros mais atuais. As escolas referências para os estudantes
são a Escola Estadual Professora Maria das Dores Viana Pereira, do distrito de
Itapeúna, e a escola particular do município de São Paulo, Escola Lourenço
Castanho, mesmo estando inseridas em contextos políticos sociais, culturais e
econômicos diferentes à realidade dos remanescentes quilombolas. Porém, as
escolas referências são consideradas por eles como pequenas e com ausência
de áreas verdes.
Sobre a valorização da identidade quilombola, verifica-se a relevância
deste tema é clara para os estudantes, são conscientes sobre as dificuldades
enfrentadas por sua comunidade e orgulham-se de participarem de uma escola
quilombola. Observam como positiva a existência de uma escola quilombolas,
uma escola voltada a valorização ancestral e local. Veem positivamente a
condição de ser a única comunidade quilombola da região e da possibilidade
de participarem desta e não observam o fato de ser a única como empecilho a
formação de outros quilombolas, jovens e adultos. Valorização principalmente
por ser um espaço de sociabilidade comunitária, pois acreditam que a
comunidade participa ativamente de suas atividades, ressaltando o fato desta
ser formada por laços de parentesco, onde todo mundo se conhece e pode-se
disseminar o conhecimento entre suas gerações. Veem positivamente os
esforços da escola para a promoção de projetos (atividades) para a valorização
identitária,

principalmente

daquelas

que

promovam

experiências

de

participação e interação coletivas. Nesse sentido, citam as práticas de
comemoração de datas festivas, atividades com práticas culturais de matriz
africana, como dança e capoeira, palestra com pesquisadores e membros das
comunidades

e

a

discussão

desses

assuntos

em

salas

de

aulas,

principalmente nas aulas de História, tratando da ancestralidade, do quadro
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quilombola no brasil, dos direitos humanos e empoderamento feminino.
Entretanto, criticam como socialmente são encarados fora do quilombo,
compartilham um histórico de experiências em que sofrem preconceito por
serem negros, quilombolas e moradores rurais, citam como exemplo o que
sentem pela maneira como são hostilizados nos núcleos urbanos e ultrajados
relembram a situação em que o deputado Jair Bolsonaro desqualifica os
direitos das comunidades quilombolas, quando este proferiu o comentário em
uma palestra: “quilombola não serve nem para procriar”. O mundo exterior
induz no jovem quilombola a descrença sobre si e sobre a sua emancipação
em três atos, o primeiro, despindo-os de sua condição humana, subjugando-os
como seres inferiores, o segundo, ilegitimando-os como seres nacionais,
sociais e políticos de direito e o terceiro, desassociando a origem e cosmologia
de suas comunidades a um quadro histórico de espoliação por diferentes
instâncias de poder, desmerecendo as práticas de reparação como justas e
necessárias. O efeito dessa conjuntura perversa, endossado por um quadro
econômico excludente, é a descrença na democracia e na cidadania, se
eximem da participação de processos políticos dentro de uma lógica como
vivenciam a sua pior face, como agentes marginais. Apesar de se
demonstrarem cientes sobre os entraves políticos atuais, não querem, por
exemplo, participar das eleições, citam os direitos já conquistados, porém, não
comentam sobre suas responsabilidades e deveres ou sobre a conquista de
novos direitos. A identidade do jovem quilombola, aqui, volta-se com um olhar
introspecto para sua realidade. Ser quilombola torna-se um ato de
pertencimento, reconhecimento e de sobrevivência local e do presente,
alienado a construção de quadros futuros e de uma ótica geral de
transformação do país.
Quando questionados sobre as perspectivas de futuro, determinam
como lógica a evasão das comunidades, a partir das críticas à infraestrutura
desse território e a poucas oportunidades para mobilidade social. Denunciam a
ineficácia e a má qualidade dos sistemas e serviços públicos, com destaque
aos vinculados à saúde e mobilidade. Dos vinte e nove estudantes
entrevistados, todos desejam deixar as comunidades, evidenciam a saída para
os municípios de São Paulo e Curitiba, e o regresso às comunidades seria
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realizado quando estivessem mais velhos, em idade que não desenvolvam
atividades profissionais, de preferência aposentados. Dez dos estudantes não
possuem interesse em continuar o processo de formação após a conclusão do
segundo grau e dos dezenove que desejam continuar seu processo de
formação, não desejam estudar temas pertinentes à transformação local.

4.3.2 Questionários
O procedimento do Questionário, comum a método de Avaliação PósOcupação, consiste em verificar o nível de satisfação do usuário quanto aos
espaços. Dentro da ótica da avaliação dos espaços construídos, pode-se, por
exemplo, aferir a satisfação do usuário quanto aos ambientes, interiores e
exteriores, e a sua impressão geral quanto ao edifício como um todo (VILLA,
2016, p.133). A sua importância como instrumento de contribuição ao estudo
do espaço está pautada em sua condição de medir atitudes, comportamentos,
expectativas e a satisfação do usuário a partir de suas perspectivas, desejos e
percepções, implícitas dentro de escalas de valores (ORNSTEIN, 2015). Essas
escalas garantem ao pesquisador a transmutação de percepções individuas em
um banco coletivo de dados analíticos, qualitativos e quantitativos, que, por
meio da tabulação de planilhas e confecção de produtos de análise, como
gráficos, elucidam a qualidade, a usabilidade e o desempenho dos espaços
analisados, explicitam as relações estabelecidas entre usuário e espaço, além
de possibilitar a comparação entre componentes distintos e/ou entre a opinião
de diferentes grupos dentre a população de usuários. Ressalta-se ainda que
este instrumento é de fácil aplicabilidade e necessita de um baixo custo para
sua formulação e aplicação (ORNSTEIN, 2015),
Afim de aferir a satisfação dos usuários da Escola Estadual Maria Antônia
Chules Princesa em relação a qualidade e a relevância do equipamento escolar
a seus usuários internos, docentes e funcionários, e externos, membros das
comunidades remanescentes quilombolas da APA Quilombos do Médio
Ribeira, determina-se a utilização do instrumento questionário como um
procedimento essencial a pesquisa.
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De tal modo, o questionário foi organizado em categorias e componentes
essenciais e necessários ao entendimento a partir da satisfação dos usuários
frente as demandas de um espaço destinado a ser um equipamento escolar,
tanto ao edifício escolar como objeto de si assim como sendo um elemento
integrante do território remanescente quilombola, que deve ser pertinente por
excelência ao aprendizado nas múltiplas dimensões a que é proposto: espaço
que possui qualidade ambiental que favorece o ensino e aprendizagem das
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básicas e das Diretrizes
Curriculares para a Educação Quilombola.
Com esse objetivo, determinou-se um questionário conformado por cinco
etapas, afim de avaliar as características do ambiente construído, como estes
influenciam à valorização cultural e preservação dos saberes ancestrais, como
contribuem para emancipação política, social, cultural e econômica de seus
membros, e sua pertinência para a construção de um território social
democrático. A divisão das etapas no questionário procura compreender a
satisfação do usuário sobre o espaço escolar em três escalas de abrangência
espacial, as Etapas 01, 02 e 03 buscam a compreensão sobre o complexo
escolar como objeto de si, em seus aspectos funcionais, construtivos e de
conforto ambiental, a Etapa 04 busca compreender o espaço escolar sobre a
sua eficácia e disposição acerca das diretrizes curriculares nacionais e sua
eficiência em abrigar tais diretrizes, contemplando a verificação da aplicação
destas diretrizes que nascem de um direcionamento de transformação nacional
e de que forma sua materialização ocorre dentro de um contexto local singular,
e, por fim, a Etapa 05, que busca a compreensão do complexo escolar não
como objeto de si, com uma finalidade em si mesmo, mas como integrante do
seu território, que o transforma e por ele é transformado, com o interesse de
diagnosticar dentro desta premissa, se este espaço mais abrangente contribui
para o processo educativo, ofertando a todos os seus habitantes condições
mínimas para usufruir de uma vida digna.
Ao final, o questionário propõe cinquenta e uma questões de múltipla
escolha. Os componentes abarcados nas questões foram selecionados a partir
da seguinte bibliografia:
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Etapas 01, 02 e 03, utilizou-se “Avaliação Pós-Ocupação aplicada ao
conforto ambiental: o caso das escolas de 1° e 2° graus da grande
São Paulo” (ORNSTEIN, 1995, ps. 638 e 639), “Procedimento para
Avaliação Pós-Ocupação (APO) de Edifícios Escolares: O Caso da
E.E. Fernando Gasparian, na cidade de São Paulo” (PEREIRA,
PICCOLOTTO, ORNSTEIN, 2008, os. 5 e 6), “Avaliação PósOcupação – Métodos e Técnicas Aplicados à Habitação Social”
(ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p. 285-291).



Etapa 04, utilizou-se as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para
a Educação Básica e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Quilombola.



Etapa 05, utilizou-se a Metodologia de Avaliação de Índice de BemEstar Urbano, desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles, na
qual foi realizada uma adaptação ao Método de Bem-Estar Urbano
Local (Ver Subcapítulo 4.2.2.5.).

A partir destas considerações, define-se a categorização dos seguintes
componentes de avaliação:


(Etapa 01) Escola Geral: construído a partir de onze questões que
avaliam a satisfação do usuário em relação ao equipamento escolar
como um todo por meio dos seguintes componentes: (1) Aparência
do prédio da escola, (2) Conforto acústico da escola, (3) Conforto
térmico da escola, (4) Conforto lumínico da escola, (5) Limpeza, (6)
Manutenção

predial,

(7)

Presença

de

vandalismo,

(8)

Dimensionamento dos espaços da escola, (9) Segurança contra
incêndio, (10) Segurança contra roubo e (11) Acessibilidade
universal.


(Etapa 02) Salas de Aulas e Áreas de Convivências: construído a
partir de dez questões que avaliam a satisfação do usuário em
relação as salas de aulas e áreas de convivência por meio dos
seguintes componentes: (1) Aparência das salas de aulas e áreas de
convivência, (2) Conforto acústico das salas de aulas e áreas de
convivência, (3) Conforto térmico das salas de aulas e áreas de
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convivência, (4) Conforto lumínico das salas de aulas e áreas de
convivência, (5) Classificação das janelas em relação à vista e ao
dimensionamento, (6) Mobiliário das salas de aulas e áreas de
convivência, (7) Equipamentos das salas de aulas e áreas de
convivência, (8) Dimensionamento das salas de aulas e áreas de
convivência, (9) Adequação dos espaços das salas de aulas e áreas
de convivência em relação para as práticas didáticas e/ou
pedagógicas e (10) Merenda e o espaço do refeitório.


(Etapa 03) Áreas Livres: construído a partir de cinco questões que
avaliam a satisfação do usuário em relação as áreas livres por meio
dos seguintes componentes: (1) Utilização das áreas livres em
momentos de intervalo e recreio, (2) Utilização das áreas livres
durante a primavera e o verão, (3) Utilização das áreas livres durante
o outono e inverno, (4) Utilização das áreas livres para a promoção
de atividades didáticas e/ou pedagógicas e (5) Dimensionamento das
áreas livres.



(Etapa 04) Práticas Didáticas e/ou Pedagógicas Etnicorraciais:
construído a partir de cinco questões que avaliam a satisfação do
usuário em relação ao favorecimento do espaço à realização das
práticas didáticas e/ou pedagógicas de valorização e construção
identitária etnicorracial e desenvolvimento local, problemáticas atuais
das

comunidades

remanescentes

quilombolas,

que

são

determinadas e resguardadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Quilombola, por meio dos seguintes
componentes: (1) Expectativas acerca da construção identitária
etnicorracial

por

meio

das

Diretrizes

Curriculares

Nacionais

(Educação Básica e Educação Quilombola), (2) Adequação dos
espaços escolares para a promoção de processos de escolarização
de saberes e contextos de educação etnicorracial, (3) Adequação
dos espaços para propiciar a afirmação identitária das comunidades
quilombolas da região, (4) Classificação da participação da escola na
atividades das comunidades quilombolas locais e (5) Utilização dos
espaços escolares pelas comunidades quilombolas locais.
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(Etapa 05) Índice de Bem-Estar Urbano: construído a partir de vinte e
uma questões por meio dos seguintes componentes: (1) Tempo de
deslocamento casa-trabalho, (2) Arborização no entorno do domicílio,
(3) Esgoto a céu aberto no entorno do domicílio, (4) Lixo acumulado
nos

logradouros,

(5)

Aglomerado

subnormal,

(6)

Densidade

domiciliar, (7) Densidade morador-banheiro, (8) Revestimento
adequado de parede, (9) Espécie de domicílio, (10) Atendimento de
água, (11) Atendimento de esgoto, (12) Coleta de lixo, (13)
Atendimento de energia, (14) Atendimento de iluminação pública,
(15) Pavimentação, (16) Calçada, (17) Meio-fio/Guia, (18) Bueiro ou
boca de lobo, (19) Acessibilidade Universal e (20) Demarcação dos
logradouros.
Cada componente do questionário possuiu escalas de avaliação com
valores de quatro pontos, sendo, 1= péssimo, 2= ruim, 3= bom e 4=ótimo
(ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.46).

A determinação método de escala

avaliativa gradativa nominal permitiu, além de transparecer a satisfação, medir
o componente afetivo dos usuários e o grau de concordância em relação aos
componentes questionados, para tal, buscou-se evitar dentro desta escala o
ponto-neutro, exigindo dos usuários um posicionamento perante as questões.
Ao final de cada etapa do questionário foi adicionado uma área destinada ao
preenchimento discursivo de sugestões ou críticas referentes ao tema
questionado, para que os usuários pudessem complementar com informações
pertinentes caso desejassem extrapolar as limitações dos componentes
indagados.
A aplicação do questionário ocorreu durante o período de visita técnica,
entre os dias 24 e 26 abril do ano de 2017, durante o período de funcionamento
da escola. Os questionários foram entregues aos docentes e funcionários da
escola e recolhidos por sua Equipe de Coordenação, isto, para não atrapalhar
as dinâmicas e atividades existentes, considerando que ficaria a critério
individual dos usuários o momento destinado à sua leitura e preenchimento,
assim como o período de tempo destinado a tais ações. Além de satisfazer a
necessidade de embarcar o maior número possível de usuários para aferição, a
participação da Equipe de Coordenação favoreceu a distribuição dos
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questionários durante os diferentes horários de jornadas de trabalho. Por
existirem diferentes turnos durante o dia letivo, a população total de usuários,
desejados a participação do instrumento questionário, não coabita na escola
durante um dia regular de aulas, esta condição empenharia, durante a visita
técnica, o tempo disponível à pesquisadora para o desenvolvimento de outras
atividades interessantes a pesquisa se se dispusesse integralmente para fazêlo.
A análise dos dados coletados foi realizada a partir da tabulação em
planilhas

e

confecção

de

gráficos.

Estes

produtos

possibilitaram

o

entendimento e comparação da satisfação dos usuários em um agrupamento
da população total de não discentes, indiferente da função que realizam na
escola, e em grupos correlatos as funções que desempenham, divididos entre
grupos de usuários funcionários e docentes. Dos vinte e um questionários
distribuídos, doze foram respondidos, sendo, seis por funcionários, de uma
população total de sete funcionários, e seis por docentes, de uma população
total de quatorze docentes.
4.3.2.1 Análise do Questionário: Etapa 01 - Escola Geral
Para as questões da Etapa 01 do questionário, relativos aos aspectos
gerais do equipamento escolar, os resultados foram os seguintes:
(1) Aparência do prédio da escola:
Gráfico 02 – Gráfico satisfação do usuário componente aparência da escola.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017
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Ao quesito “Aparência do prédio da Escola” (Ver Gráfico 02), os usuários
demonstraram satisfação. Cerca de 75% dos usuários classificaram a
aparência da escola como ótima e 25% como boa. Essa resposta pode estar
associada as características do território, se considerado o entorno da escola,
no qual apresenta condições construtivas precárias, seguramente esta seria a
resposta.
Dentro das comunidades remanescentes quilombolas, o equipamento
escolar e o edifício do Centro Paula Souza (ETEC) são os espaços construídos
reconhecidos como os equipamentos com maior infraestrutura, além de
possuírem características arquitetônicas que facialmente os diferenciam na
paisagem, mesmo que externamente não seja possível definir o uso de ambos,
são compostos por grandes volumes com revestimento de acabamento nas
vedações externas, situação oposta encontrada nas demais construções, em
sua maioria pequenas e desnudas em seus sistemas construtivos, alvenaria de
blocos de concreto aparente ou em pau-a-pique.
(2) Conforto acústico da escola:
Gráfico 03 – Gráfico satisfação do usuário componente conforto ambiental
acústico.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto acústico da escola” (Ver Gráfico 03), 8% dos
usuários demonstraram insatisfação, classificando-o como ruim. A maioria dos
usuários, 92%, demonstraram satisfação, cerca de 17% classificaram como
ótimo e 75% classificaram como bom.
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Essa resposta não confirma a natureza dos resultados obtidos por meio
das avaliações físicas. É possível verificar a discordância entre a avaliação de
satisfação da população docente e a de funcionários. Há porção dos usuários
funcionários da escola demonstraram insatisfação, apesar de 83% dos
funcionários classificaram como bom, 17% classificaram como ruim, diferente
dos usuários docentes, no quais cerca de 67% avaliaram como bom e 33%
como ótimo.
Essa diferença está relacionada com as atividades desenvolvidas de
acordo com a posição dos ambientes em sua implantação.
(3) Conforto térmico da escola:
Gráfico 04– Gráfico satisfação do usuário componente conforto ambiental térmico.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto térmico da escola” (Ver Gráfico 04), mais da
metade dos usuários demonstraram insatisfação, 67% classificaram como ruim.
Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações
físicas. Deve estar relacionada, principalmente, às diretrizes arquitetônicas
propostas para os ambientes e os sistemas construtivos adotados, não
adequados ao clima da região e às atividades desempenhadas. Pode-se citar,
por exemplo, os pés-direitos baixos, a inexistência de aberturas que promovam
a ventilação cruzada, elementos de sombreamento mal dimensionados e
posicionados e ausência de laje sobre o forro.
Os mais insatisfeitos são os usuários docentes, cerca de 83% dos
docentes avaliaram o conforto térmico como ruim. Essa condição deve estar
associada ao intenso calor presente nas salas de aulas e a dificuldade para
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solucioná-lo, já os funcionários possuem alternativas passivas e ativas para
adequar a temperatura dos ambientes de acordo com o seu conforto. Utilizam
aparelhos de ar-condicionado, aberturas com área de ventilação mais amplas
para o dimensionamento das salas, e na maioria dos casos, aberturas para
assegurar a ventilação cruzada.
Ao final do questionário, foi sugerido por um dos respondentes a
implantação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aulas, por estas
possuírem “pés=direitos baixos e serem consideradas quentes”. O respondente
justifica essa sugestão demonstrando que o atual conforto térmico dessas
salas, prejudica o desenvolvimento das aulas, comenta ainda que os
estudantes poderiam dispor de mais tempo e concentração para a realização
das atividades e sairiam menos vezes durante as aulas para hidratar-se e
refrescar-se, uma vez que estes precisam “lavar o rosto devido ao suor”.
(3) Conforto lumínico da escola:
Gráfico 05 – Gráfico satisfação do usuário componente conforto ambiental
lumínico.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto lumínico da escola” (Ver Gráfico 05), mais da
metade dos usuários demonstraram satisfação, 67% classificam como bom,
8% classificam como ótimo.
Essa resposta está em contraposição aos resultados obtidos na
avaliação física, uma vez que foi verificado que a iluminância dos ambientes
interiores era inadequada para o desempenho das atividades propostas. Isso,
devido a dois fatores, o primeiro, expresso pelo baixo índice de Fator de Luz
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Diurna (FDL) dos ambientes, uma vez que os edifícios, as coberturas e os
muros obstruem o acesso à iluminação natural, e, quando o ambiente tem
acesso à iluminação natural, incide diretamente sobre os usuários e sobre as
superfícies de trabalho, gerando efeitos excessivos de reflexão e/ou
ofuscamento. O segundo, a partir do número subdimensionado de luminárias
por ambiente ou por estas estarem em fora de uso, com lâmpadas em mal
funcionamento ou queimadas.
(5) Limpeza da escola:
Gráfico 06 – Gráfico satisfação do usuário componente limpeza da escola.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto Limpeza da escola” (Ver Gráfico 06), os usuários
demonstraram satisfação, 42% classificam como bom e 58% como ótimo. Essa
resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações físicas.
(6) Manutenção predial:
Gráfico 07 – Gráfico satisfação do usuário componente manutenção predial.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017
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Ao quesito “Manutenção predial” (Ver Gráfico 07), os usuários
demonstraram satisfação, 67% classificaram como bom e 25% como ótimo.
Essa resposta está em contraposição aos resultados obtidos na avaliação
técnica, uma vez que foi verificado uma série de problemas relacionados a este
quesito, associados principalmente aos baixos recursos financeiros para
aquisição de materiais e contratar serviços de manutenção. Ao final do
questionário, foi solicitado por um dos respondentes a disponibilização de
maior receita pelo Governo para a manutenção dos edifícios.
(7) Presença de vandalismo na escola:
Gráfico 08 – Gráfico satisfação do usuário componente presença de vandalismo na
escola.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Presença de vandalismo na escola” (Ver Gráfico 08), os
usuários demonstraram satisfação, 40% classificam como bom e 60% como
ótimo. Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações
físicas, foram poucos os indícios encontrados, verificados nas portas das
cabines dos sanitários.
(8) Dimensionamento dos espaços da escola:
Gráfico 09 – Gráfico satisfação do usuário componente dimensionamento dos espaços
da escola. Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes
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Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Dimensionamento dos espaços da escola” (Ver Gráfico 09),
os usuários demonstraram insatisfação, 50% classificaram como ruim e 8%
como péssimo. Essa resposta confirma a natureza dos resultados das
avaliações físicas, como observado, o programa arquitetônico é executado com
uma redução de área de 52%, implicando a não realização de certas atividades
ou a adaptação dos ambientes.
(9) Segurança contra incêndio:
Gráfico 10 – Gráfico satisfação do usuário componente segurança contra incêndio.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Segurança contra incêndio” (Ver Gráfico 10), os usuários
demonstraram insatisfação, 46% classificaram como péssimo e 27% como
ruim. Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações físicas.
O equipamento não atende às diretrizes estabelecidas por meio das Instruções
Técnicas e normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Ao
final do questionário, foi criticado por um dos respondentes a ausência de
extintores no equipamento escolar.
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(10) Segurança contra roubo:
Gráfico 11 – Gráfico satisfação do usuário componente segurança contra roubo.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente Respondente,
População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Segurança contra roubo” (Ver Gráfico 11), os usuários
demonstraram insatisfação, 50% classificaram como ruim e 17% como
péssimo. Essa resposta está relacionada aos roubos que a escola sofreu nos
últimos anos. De acordo com relato de docentes e membros da equipe de
coordenação, estes roubos foram uma ação articulada, na qual, outras escolas
também foram roubas. Foram levados, em todas as escolas, principalmente,
peças de hardware dos computadores. As escolas foram prejudicadas em suas
atividades durante muitos meses com a inoperância desses equipamentos, até
que essas peças fossem repostas.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram satisfação,
50% classificam como bom e 17% ótimo. Já a população de funcionários
demonstra insatisfação, 67% classificaram como ruim e 33% como péssimo.
Ao final do questionário, foi sugerido por três respondentes a
contratação de um agente de segurança. Em um do questionário é ressaltada a
necessidade de presença deste agente no período noturno, principalmente
para ocasiões de festas nos bairros próximos.
Para a pesquisa, essa situação não está relacionada com a inexistência
de um agente de vigilância, mas a não utilização deste equipamento nos
períodos noturnos, a ausência de pessoas próximas a escola, em função das
residências e comércios estarem mais afastados e pelo espaço não oferecer
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nenhuma possibilidade de permanência confortável, aliada as más condições
de iluminação artificial.
(11) Acessibilidade universal:
Gráfico 12 – Gráfico satisfação do usuário componente segurança contra roubo.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Acessibilidade Universal” (Ver Gráfico 12), 50% dos usuários
demonstraram satisfação. Essa resposta, considerada inconclusiva, não
confirma a natureza dos resultados das avaliações físicas, uma vez que o
equipamento não atende à uma série de diretrizes estabelecidas pela NBr 9050
afins de assegurar acessibilidade e autonomia universais aos usuários.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostraram insatisfação,
67% classificam como ruim, 17% classificaram como bom e 16% como ótimo.
Já os funcionários demonstraram satisfação, 67% classificaram como bom,
16% classificaram como ótimo e 17% ruim.
Ao final do questionário, foi sugerido por um dos respondentes a
melhoria dos espaços afim de atender aos portadores de deficiência e
mobilidade reduzida.
4.3.2.2 Análise do Questionário: Etapa 02 - Salas de Aulas e Áreas de
Convivências
Para as questões da Etapa 02 do questionário, relativos aos aspectos
relativos às salas de aulas e áreas de convivências, os resultados foram os
seguintes:
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(1) Aparência das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 13 – Gráfico satisfação do usuário componente aparência das salas de aulas e
áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Aparência das salas de aulas e áreas de convivência” (Ver
Gráfico 13, os usuários demonstraram satisfação, 75% classificaram como bom
e 8% como ótimo.

(2) Conforto acústico das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 14– Gráfico satisfação do usuário componente conforto acústico das salas de
aulas e áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto acústico das salas de aulas e áreas de
convivência” (Ver Gráfico 14), 50% dos usuários classificaram como ruim e
50% classificaram como bom.
Essa resposta, considerada inconclusiva, não confirma a natureza dos
resultados das avaliações físicas, uma vez que foi observado, foi percebido em
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grande parte dos ambientes a influência excessiva de ruídos externos, internos
e o pouco isolamento acústico entre os ambientes.
(3) Conforto térmico das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 15 – Gráfico satisfação do usuário componente conforto térmico das salas de
aulas e áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Conforto térmico das salas de aulas e áreas de convivência”
(Ver Gráfico 15), mais da metade dos usuários demonstraram insatisfação,
75% dos usuários classificaram como ruim e 8% como péssimo.
Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações
físicas, principalmente em função do dimensionamento dos ambientes, a não
utilização de mecanismos passivos afim de melhorar o desempenho térmico,
como aberturas para a ventilação cruzadas, e a utilização de um sistemas e
componentes construtivos inadequados às condições bioclimáticas do sítio.
(4) Conforto lumínico das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 16 – Gráfico satisfação do usuário componente conforto lumínico das salas de
aulas e áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

252

Ao quesito “Conforto lumínico das salas de aulas e áreas de
convivência” (Ver Gráfico 16), os usuários demonstraram insatisfação, 83% dos
usuários classificaram como ruim.
Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações
físicas, uma vez que foi verificado que a iluminância dos ambientes interiores
era inadequada para o desempenho das atividades propostas por dois fatores,
como já visto, sobre os baixos índices de Fator de Luz Diurna (FDL) dos
ambientes

e

pela

ineficiência

dos

sistemas

de

iluminação

artificial.

Confrontando os resultados obtidos entre questionários 01 e 02, observa-se
que os usuários demonstram mais insatisfação com a iluminação das salas de
aulas e áreas de convivência em relação a iluminação existente em outros
ambientes.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostraram insatisfação,
58% classificam como ruim. Já a população de funcionários demonstrou
satisfação, 67% classificaram como bom.
(5) Classificação das janelas em relação à vista e ao dimensionamento:
Gráfico 17 – Gráfico satisfação do usuário componente classificação das janelas em
relação à vista e ao dimensionamento. Apresentados em ordem de População
Respondente, População Docente Respondente, População Funcionários
Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Classificação das janelas em relação à vista e ao
dimensionamento”

(Ver

Gráfico

17),

mais

da

metade

dos

usuários

demonstraram satisfação, 59% dos usuários classificaram como bom e 8%
como ótimo.
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Essa resposta confirma parcialmente a natureza dos resultados das
avaliações físicas, uma vez que o dimensionamento dos caixilhos existentes
atende às diretrizes proposto pelo FDE e a normativas vigentes, entretanto, a
inexistência de aberturas que promovam a ventilação cruzada, aliada a
obstrução das aberturas existentes, seja com o uso constante de cortinas e/ou
em função do posicionamento do mobiliário, influenciam negativamente o
desempenho térmico dos ambientes avaliados.
Já em relação à vista, essa resposta não conforma os resultados obtidos
nas avaliações físicas, uma vez que são os muros de divisa o enquadramento
resultante da maior parte dos caixilhos.
(6) Mobiliário das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 18 – Gráfico satisfação do usuário componente mobiliário das salas de aulas e
áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Mobiliário das salas de aulas e áreas de convivência” (Ver
Gráfico 18), os usuários demonstraram satisfação, 83% classificaram como
bom e 17% como ótimo. Se considerado o mobiliário existente, essa resposta
está associada ao bom estado de conservação de cadeiras e mesas, percebido
em todas as salas avaliadas, mesmo que as estantes não possuem altura
adequada ao acesso dos estudantes ao material didático, ou quantidade
adequada para armazenar este material, e as lousas consideradas em más
condições ao uso. Desse modo, a resposta confirma parcialmente a natureza
dos resultados das avaliações físicas. Porém, se considerado que as áreas de
convivência não possuem mobiliário que sugiram a permanência confortável, a
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sociabilização, lazer e a possibilidade de promover atividades nas áreas
exteriores, essa resposta está em contradição à natureza dos resultados das
avaliações físicas.
(7) Equipamentos das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 19– Gráfico satisfação do usuário componente equipamentos das salas de
aulas e áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Equipamentos das salas de aulas e áreas de convivência”
(Ver Gráfico 19), mais da metade dos usuários demonstram satisfação, 75%
dos classificaram como bom. Essa resposta confirma a natureza dos resultados
das avaliações físicas, com exceção dos ventiladores que necessitam de
reparos constantes. Os equipamentos da Sala de Leitura e da Sala de
Informática apresentam bom estado de conservação.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostraram resposta
inconclusiva, com a metade da população demonstrando satisfação e a outra
não. Esta resposta pode estar relacionada as condições ambientais e espaciais
da Sala dos Professores, sujeitada à uma série de adaptações para promover o
conforto dos usuários. Já a população de funcionários demonstra satisfação,
100% classificaram como bom.
Ressalta-se que, se este quesito tratasse de outros ambientes do
equipamento, sugere-se que a resposta seria de insatisfação, uma vez que,
estes não apresentam todos os equipamentos necessários às atividades
propostas. Nos setores de Direção e Administração, observou-se que o
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equipamento escolar não possui telefone próprio e os equipamentos para
acessar à internet são ineficientes para manter a estabilidade do sinal.
Observou-se também a falta de certos equipamentos de escritório, ou, a
inoperância dos que existem, por falta de manutenção e/ou a exigência de
outros componentes complementares para o seu funcionamento, toma-se
como exemplo as impressoras, pois, além de estarem em pouca quantidade
para a atender a demanda esperada, a falta de papel e tinta impossibilitam a
sua utilização. Pode-se comentar também, no Setor de Vivência, os constantes
reparos em eletrodomésticos, como por exemplo, a geladeira da escola, que
antes de ser recentemente trocada, foi reparada mais de sete vezes.
(8) Dimensionamento das salas de aulas e áreas de convivência:
Gráfico 20 – Gráfico satisfação do usuário componente dimensionamento das salas de
aulas e áreas de convivência. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Dimensionamento das salas de aulas e áreas de
convivência” (Ver Gráfico 20), os usuários demonstram insatisfação, 58%
classificaram como ruim. Essa resposta confirma a natureza dos resultados das
avaliações físicas,

como

já

visto,

muitos ambientes necessários

ao

desenvolvimento das atividades não foram contemplados no programa
arquitetônico, e os que são, estão em sua maioria subdimensionados,
representando diminuição da proporção de área construída por estudante.
Desse modo, ocorre o aumento da densidade populacional das salas,
resultando na impossibilidade de alteração do layout, além de implicar em
áreas de circulação reduzidas. Foi observado também a necessidade de
posicionar as primeiras fileiras muito próximo às lousas, com distâncias
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inferiores a dois metros, que restringem o campo visual dos estudantes.
Constata-se, também, a inflexibilidade dos espaços para a proposição de
atividades de naturezas diversas, a não ser, do modo formal- tradicional.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostraram insatisfação,
67% avaliaram como ruim. Já os funcionários demonstraram resposta
considerada inconclusiva, 50% classificaram como bom e 50% classificaram
como ruim.
Ao final do questionário, foi criticado por um dos respondentes o
dimensionamento dos pés-direitos das salas de aulas, considerado “muito
baixo”.

(9) Adequação dos espaços das salas de aulas e áreas de convivência em
relação para as práticas didáticas e/ou pedagógicas:
Gráfico 21 – Gráfico satisfação do usuário componente adequação dos espaços das
salas de aulas e áreas de convivência em relação para as práticas didáticas e/ou
pedagógicas. Apresentados em ordem de População Respondente, População
Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Adequação dos espaços das salas de aulas e áreas de
convivência em relação para as práticas didáticas e/ou pedagógicas” (Ver
Gráfico 21), 50 % dos usuários demonstram insatisfação e 50% demonstram
satisfação, considerada assim uma resposta inconclusiva.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. A população docente demonstrou
insatisfação, 67% classificam como ruim. Essa resposta confirma a natureza
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dos resultados das avaliações físicas, em função dos ambientes interiores e
exteriores serem subdimensionados, aliados à inflexibilidade dos espaços para
a proposição de atividades diversas e a alteração do layout. Já os funcionários
demonstraram satisfação, 67% classificaram como bom.
Ao final do questionário, foi criticado por um dos respondentes a
ausência de laboratórios de Ciências e a ausência de equipamentos
laboratoriais adequados.
(10) Merenda e o espaço do refeitório:
Gráfico 22 – Gráfico satisfação do usuário componente merenda e o espaço do
refeitório. Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Merenda e o espaço do refeitório” (Ver Gráfico 22), 50 % dos
usuários demonstram insatisfação e 50% demonstram satisfação. Essa
resposta, considerada inconclusiva, não confirma a natureza dos resultados
das avaliações físicas, uma vez que foi verificado que os estudantes não
utilizam o espaço do refeitório para realizar as refeições, preferem ocupar
espaços residuais do equipamento para tal. As condições ambientais do
refeitório não permitem o conforto dos usuários nas diferentes estações
climáticas do ano, isso se deve à ausência de vedação lateral neste ambiente.
A quantidade do mobiliário disponível, mesas e cadeiras, não atende a
população total de estudantes. O refeitório também é utilizado para abrigar as
reuniões de pais e mestres. Durante a visita técnica foi observado que devido à
pouca quantidade do mobiliário, muitos familiares necessitam assistir às
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reuniões em pé. Ressalta-se que, ambas as populações, docentes e
funcionários, não utilizam o refeitório para realizar as suas refeições.
Ao final do questionário, foi solicitado por um dos respondentes a
melhora da qualidade nutricional da merenda, pois, devido a carência da
comunidade, muitos estudantes não teriam possibilidade de usufruir de
refeições balanceadas em suas casas.

4.3.2.3 Análise Questionário: Etapa 03 - Áreas Livres:
Para as questões da Etapa 03 do questionário, relativos aos aspectos
das áreas livres, os resultados foram os seguintes:
(1)

Utilização das áreas livres em momentos de intervalo e recreio:
Gráfico 23 – Gráfico satisfação do usuário componente utilização das áreas
livres em momentos de intervalo e recreio. Apresentados em ordem de
População Respondente, População Docente Respondente, População
Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Utilização das áreas livres em momentos de intervalo e
recreio” (Ver Gráfico 23), os usuários demonstram satisfação, 50% classificam
como bom e 42% classificaram como ótimo. Essa resposta está em
contradição à natureza dos resultados das avaliações físicas, uma vez que foi
verificado que os espaços exteriores não possuem mobiliário que sugiram a
permanência confortável, sociabilização e lazer, assim como impossibilitam a
promoção de atividades didáticas e pedagógicas. Não possuem também
condições espaciais afins de garantir o conforto térmico aos estudantes, seja
em função da posição de implantação dos edifícios em relação a orientação
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solar ou a ausência de massas arbóreas significativas que possibilitem o
sombreamento. Estes buscam as áreas residuais para socializarem e se
alimentarem, como por exemplo, atrás da quadra poliesportiva.
Ressalta-se que, as áreas livres não comtemplam espaços ou
equipamentos para recreação dos estudantes das salas 05 e 06, com faixa
etária inferior a dez anos. O equipamento não possui “parquinho” ou ambientes
dimensionados para estes corpos. A única possibilidade para a recreação
dessas crianças é a pintura de um tabuleiro de xadrez no piso afrente do bloco
02 e a pintura de um jogo de “amarelinha” no piso do hall de distribuição das
salas 05 e 06.
(2) Utilização das áreas livres durante a primavera e o verão:
Gráfico 24 – Gráfico satisfação do usuário componente utilização das áreas livres
durante a primavera e o verão. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Utilização das áreas livres durante a primavera e o verão”
(Ver Gráfico 24), os usuários demonstraram satisfação, 67% classificaram
como bom. É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação
da população docente e a de funcionários. Os docentes demostram resposta
considerada inconclusiva, 50% classificam como bom, 33% classificam como
ruim e 17% classificam como péssimo. Já a população de funcionários
demonstra satisfação, 83% classificaram como bom e 17% como ruim.
(3) Utilização das áreas livres durante o outono e inverno:
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Gráfico 25 – Gráfico satisfação do usuário componente utilização das áreas livres
durante o outono e inverno. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Utilização das áreas livres durante o outono e inverno” (Ver
Gráfico 25), os usuários demonstraram satisfação, 58% classificaram como
bom.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram resposta
considerada inconclusiva, 50% classificam como bom, 33% classificam como
péssimo e 17% classificam como ruim. Já a população de funcionários
demonstra satisfação, 67% classificaram como bom.
Quando confrontado os resultados obtidos entre os quesitos “(2)
Utilização das áreas livres durante a primavera e o verão” e “(3) Utilização das
áreas livres durante o outono e inverno”, mesmo que de modo geral a
avaliação em ambos seja de satisfação, é possível constatar que a proporção
de usuários que demonstram insatisfação e a intensidade dessa insatisfação,
aumentam no quesito (3), sugerindo que as condições climáticas e ambientais
sejam menos propicias para a utilização das áreas livres durante as estações
de outono e inverno em relação as estações de primavera e verão.
(4) Utilização das áreas livres para a promoção de atividades didáticas e/ou
pedagógicas:
Gráfico 26 – Gráfico satisfação do usuário componente utilização das áreas livres para
a promoção de atividades didáticas e/ou pedagógica. Apresentados em ordem de
População Respondente, População Docente Respondente, População Funcionários
Respondentes.
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Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Utilização das áreas livres para a promoção de atividades
didáticas e/ou pedagógicas” (Ver Gráfico 26), os usuários demonstraram
satisfação, 46% classificaram como bom e 9% classificaram ótimo. Essa
resposta está em contradição a natureza dos resultados das avaliações físicas.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram insatisfação,
67% classificam como ruim, 17% como bom e 16% como ótimo. Já a
população de funcionários demonstra satisfação, 80% classificaram como bom
e 20% como ruim. Nesse sentido, a avaliação dos docentes alinha-se à
natureza dos resultados das avaliações físicas. Ao final do questionário, foi
sugerido por um dos respondentes proposição de projeto paisagístico, com
bancos e arborização, para a realização de rodas de leitura e atividades
extraclasse.
(5) Dimensionamento das áreas livres:
Gráfico 27 – Gráfico satisfação do usuário componente dimensionamento das áreas
livres. Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017
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Ao quesito “Dimensionamento das áreas livres” (Ver Gráfico 27), os
usuários demonstraram insatisfação, 45% classifica como ruim e 9% como
péssimo. Essa resposta confirma a natureza dos resultados das avaliações
físicas. É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram insatisfação,
50% classificam como ruim e 17% como péssimo. Já a população de
funcionários demonstra satisfação, 60% classificaram como bom e 40% como
ruim. Ao final do questionário, as condições desse quesito foram criticadas por
dois respondentes, um relatou que o espaço disponibilizado para as áreas
livres é pequeno, o outro indicou que não existem condições espaciais para
promover atividades locais, como a proposição de uma horta.
4.3.2.4 Análise Questionário: Etapa 04 - Práticas Didáticas e/ou
Pedagógicas Etnicorraciais (Educação Básica e Educação Quilombola):
Para as questões da Etapa 04 do questionário, relativos aos aspectos
das Práticas Didáticas e/ou Pedagógicas Etnicorraciais (Educação Básica e
Educação Quilombola), os resultados foram os seguintes:
(1) Expectativas acerca da construção identitária etnicorracial por meio das
Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Básica e Educação Quilombola):
Gráfico 28 – Gráfico satisfação do usuário componente construção identitária
etnicorracial por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais. Apresentados em ordem
de População Respondente, População Docente Respondente, População
Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Expectativas acerca da construção identitária etnicorracial
por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (Educação Básica e Educação
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Quilombola) ” (Ver Gráfico 28), os usuários demonstraram satisfação, 55%
classificaram como bom e 9% classificaram ótimo. Essa resposta está em
contradição a natureza dos resultados das avaliações físicas, uma vez que o
equipamento escolar não atende à uma série de diretrizes importantes
determinadas por estas Leis. Em especial, ao que tange esta pesquisa,
ressalta-se o descumprimento das Diretrizes Nacionais para a Educação
Quilombola em função do não atendimento, ou atendimento parcial, dos artigos
1, 2, 6, 7, 8, 17, 20 e 27.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram resposta
considerada inconclusiva, 50% classificam como ruim, 33% como bom e 17%
como ótimo. Já a população de funcionários demonstra satisfação, 80%
classificaram como bom e 20% como ruim.
Ao final do questionário, foi denunciado por um dos respondentes que,
existem tentativas e/ou projetos afins de promover adequações para a
construção identitária etnicorracial, entretanto, essas tentativas são dificultadas
pelo Sistema de Educação, com carga horária insuficiente em o currículo
imposto pela Secretária de Educação do Estado de São Paulo.
(2) Adequação dos espaços escolares para a promoção de processos de
escolarização de saberes e contextos de educação etnicorracial:
Gráfico 29 – Gráfico satisfação do usuário componente adequação dos espaços
escolares para a promoção de processos de escolarização de saberes e contextos de
educação etnicorracial. Apresentados em ordem de População Respondente,
População Docente Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017
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Ao quesito “Adequação dos espaços escolares para a promoção de
processos de escolarização de saberes e contextos de educação etnicorracial”
(Ver Gráfico 29), os usuários demonstraram satisfação, 46% classificaram
como bom e 18% classificaram ótimo.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram resposta
considerada inconclusiva, 50% classificam como ruim, 33% como ótimo e 17%
como bom. Já a população de funcionários demonstra satisfação, 80%
classificaram como bom e 20% como ruim.
Ao final do questionário, foi desejado por um dos respondentes que: “a
nossa escola fosse voltada para a realidade do “campo”, das questões
quilombolas, que o tempo e o espaço fossem diferentes”.
(3) Adequação dos espaços para propiciar a afirmação identitária das
comunidades quilombolas da região:
Gráfico 30– Gráfico satisfação do usuário componente adequação dos espaços para
propiciar a afirmação identitária das comunidades quilombolas da região.
Apresentados em ordem de População Respondente, População Docente
Respondente, População Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Adequação dos espaços para propiciar a afirmação
identitária das comunidades quilombolas da região” (Ver Gráfico 30), os
usuários demonstraram satisfação, 64% classificaram como bom e 9%
classificaram ótimo.
É possível verificar a discordância entre a avaliação de satisfação da
população docente e a de funcionários. Os docentes demostram resposta
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considerada inconclusiva, 50% classificam como ruim, 33% como bom e 17%
como bom. Já a população de funcionários demonstra satisfação, 100%
classificaram como bom.
Se observado do ponto de vista das condições dos ambientes, essa
resposta está em contradição a natureza dos resultados das avaliações físicas,
entretanto, se considerados a representatividade simbólica da escola e o
importante vínculo afetivo que esta população tem por este equipamento,
principalmente por ser o resultado de um longo e árduo processo de
reivindicação, e a escola ser hoje a melhor possibilidade de emancipação, é
inquestionável a relevância deste equipamento para a construção e valorização
identitária e etnicorracial desta comunidade.
Ao final do questionário, foi descrito por um respondente que, após a
proposição de aulas de artes plásticas que contemplem assuntos referentes a
cultura afro-brasileira, e a partir dessas aulas, possibilitar a prática do grafite
nos muros da escola, os espaços passaram a propiciar condições melhores à
afirmação identitária dos estudantes.
(4) Classificação da participação da escola nas atividades das comunidades
quilombolas locais:
Gráfico 31 – Gráfico satisfação do usuário componente classificação da participação
da escola nas atividades das comunidades quilombolas locais. Apresentados em
ordem de População Respondente, População Docente Respondente, População
Funcionários Respondentes.

Fonte: Autora, 2017
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Ao quesito Classificação da participação da escola nas atividades das
comunidades quilombolas locais” (Ver Gráfico 31), os usuários demonstraram
satisfação, 64% classificaram como bom e 18% como ótimo.
Ao final do questionário, foram descritas por quatro respondentes as
contribuições da escola à comunidade:
 Distribuição de doações, como cestas básicas e roupas;
 Campeonatos esportivos para os jovens;
 Atividade de estudo de campo “Vale do Ribeira: Vivências e
Aprendizagem” em parceria com o Colégio Lourenço Castanho, de São
Paulo;
 Reunião de moradores com organizações não governamentais;
 Comemoração de datas festivas, com destaque ao Dia da Consciência
Negra;
 Casamento;
 Sítio de zona eleitoral;
(5) Utilização dos espaços escolares pelas comunidades quilombolas locais:
Gráfico 32 – Gráfico satisfação do usuário componente utilização dos espaços
escolares pelas comunidades quilombolas locais. Apresentados em ordem de
População Respondente, População Docente Respondente, População Funcionários
Respondentes.

Fonte: Autora, 2017

Ao quesito “Utilização dos espaços escolares pelas comunidades
quilombolas locais” (Ver Gráfico 32), os usuários demonstraram satisfação,
64% classificaram como bom e 18% classificaram ótimo. É possível verificar
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que entre a avaliação de satisfação da população docente e a de funcionários,
os docentes demostraram estar mais satisfeitos.
4.3.2.5 (Etapa 05) Índice de Bem-Estar Urbano:
O “índice de Bem-Estar Urbano” (IBEU) é um instrumento de avaliação e
formulação de políticas urbanas para o país. Desenvolvido pelo Observatório
das Metrópoles (INCT- OM), este instrumento origina-se com o objetivo de
“avaliar a dimensão urbana do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros”,
por via dos serviços ofertados pelo mercado, via o consumo mercantil, e pelos
serviços sociais oferecidos pelo Estado” (OBSERVATÓRIO, 2013). Por meio
deste índice é possível analisar indicadores de mobilidade urbana (D1),
condições ambientais urbanas (D2), condições habitacionais urbanas (D3),
atendimento de serviços coletivos urbanos (D4) e infraestrutura urbana (D5)
(Ver Figura 160) (OBSERVATÓRIO, 2013).
Figura 160 – Composição do IBEU – Dimensões de composição do IBEU

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2016

Para este objetivo, inicialmente, foram desenvolvidos dois tipos de IBEU,
o Global e o Local. O IBEU-Global versa sobre o conjunto de quinze
metrópoles do país, o que permite realizar a comparação das “condições de
vida urbana em três escalas: entre as metrópoles, os municípios metropolitanos
e entre bairros que integram o conjunto das metrópoles” (OBSERVATÓRIO,
2013). Já o IBEU-Local é “calculado especificamente para cada metrópole,
permitindo avaliar as condições de vida urbana interna a cada uma delas”
(OBSERVATÓRIO, 2013). Em 2016, O INCT- OM apresenta o IBEU-Municipal,
em que foi calculado o “Índice de Bem-Estar Urbano” para todos os 5.565
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municípios brasileiros com informações no Censo Demográfico de 2010
(OBSERVATÓRIO, 2016, p. 15).
A metodologia comum aplicada aos três índices IBEU compete as
análises das “Áreas Urbanas” existentes no Censo Demográfico de 2010,
identificadas a partir dos setores censitários urbanos, indicadores, disponíveis
no censo demográfico, excluindo as áreas rurais. De acordo com o INCT – OM,
o IBEU abarca cinco dimensões de análise, que, consideram “as propriedades
necessárias do espaço urbano que podem possibilitar condições coletivas de
vida para seus habitantes”, ou seja, “têm em comum a possibilidade de serem
compreendidas a partir das condições urbanas que favorecem maior ou menor
bem-estar para seus residentes”, sendo estas: mobilidade urbana (D1),
condições ambientais urbanas (D2), condições habitacionais urbanas (D3),
atendimento de serviços coletivos urbanos (D4) e infraestrutura urbana (D5)
(OBSERVATÓRIO, 2013). O INCT – OM ressalta a existência de outras
propriedades do urbano que contribuam para o bem-estar da população,
entretanto, por estas não estarem disponíveis em variáveis relativas no censo
demográfico optou-se por desconsiderar estas propriedades nos cálculos do
IBEU (OBSERVATÓRIO, 2013, p.18).
A composição dos indicadores das dimensões do IBEU, descritas a
seguir, são:
 (D1) Mobilidade Urbana, consiste na análise do indicador deslocamento
casa-trabalho, construído a partir do “tempo de deslocamento que as
pessoas ocupadas que trabalham fora do domicílio, e retornam
diariamente para casa, utilizam no trajeto de ida entre o domicílio de
residência e o local de trabalho” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.18). O
tempo considerado adequado para tal deslocamento é de até uma hora
de percurso, assim, utilizam uma proporção de “pessoas ocupadas que
trabalham fora do domicílio e retornam para casa diariamente que
gastam até 1 hora no trajeto casa-trabalho” (OBSERVATÓRIO, 2013,
p.18). O INCT – OM define este como único indicador para a
composição do cálculo do D1 por considerar que este seja o único
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dentro do censo demográfico que pudesse refletir sobre a mobilidade
urbana.
 (D2) Condições ambientais Urbanas: consiste na análise de três
indicadores: (1) Arborização do entorno dos domicílios, indicador obtido
a partir da proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
possui arborização, considerada arborizada quando existente na “face
de quadra onde os domicílios estão localizados, na face confrontante ou
no canteiro central do logradouro” (OBSERVATÓRIO, 2016, p.19), (2)
Esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios, indicador construído “a
partir da proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
não possui esgoto a céu aberto”, considerando esgoto a céu aberto
quando presente na face de localização dos domicílios e em suas faces
confrontantes (OBSERVATÓRIO, 2013, p.19) e (3) Lixo acumulado no
entorno dos domicílios, indicador observado a partir da proporção de
pessoas que moram em domicílios cujo entorno não possui lixo
acumulado, considerado a partir da observação da quadra onde estão
localizados os edifícios, “considerado lixo acumulado quando existente
na face de quadra e na face de quadra confrontante” (OBSERVATÓRIO,
2013, p.19). O INCT – OM ressalta que, apesar de serem somente três
indicadores que constituem a composição de cálculo do D2, estes
“refletem, em grande medida, a dimensão ambiental referida à vida
urbana” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.19).
 (D3) Condições habitacionais Urbanas, consiste na análise de cinco
indicadores: (1) Aglomerado subnormal, indicador obtido “a partir
proporção de pessoas da área de ponderação que não moram em
aglomerado subnormal” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.20), sendo que para
o IBGE, considera-se aglomerado subnormal “o conjunto constituído por
51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título
de propriedade e pelo menos uma das seguintes características,
irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes
e/ou - carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo,
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rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública)
(IBGE, 2010, p.3), (2) Densidade domiciliar, indicador construído “a partir
da razão entre número de pessoas no domicílio e número de dormitório”
(OBSERVATÓRIO, 2016, p.20), no qual é considerada como adequada
quando há duas pessoas por dormitório, (3) Densidade morador/
banheiro, indicador constituído a partir da “proporção de pessoas que
estão

em

domicílio

de

até

quatro

pessoas

por

banheiro”

(OBSERVATÓRIO, 2016, p.20), considerada adequada quando há no
domicílio até quatro pessoas por banheiro, (4) Material das paredes dos
domicílios, indicador observado a partir da “proporção de pessoas que
estão em domicílios com material das paredes adequado”, ou seja,
“cujas paredes externas são do tipo de alvenaria com revestimento ou
madeira apropriada para construção (aparelhada)” (OBSERVATÓRIO,
2013, p.20) e (5) Espécie dos domicílios, indicador constituído a partir da
“proporção de pessoas que estão em domicílios de espécie adequada”,
considerada inadequada quando há “habitação em casa de cômodo,
cortiço

ou

cabeça

de

porco;

tenda

ou

barraca;

dentro

de

estabelecimento; outro (vagão, trailer, gruta, etc.)” (OBSERVATÓRIO,
2013, p.20). A seleção destas dimensões para o cálculo do D3 foi
pautada na compreensão pelo INCT – OM de que “as condições dos
domicílios” assim como de “suas características” podem favorecer
“direta ou indiretamente o bem-estar urbano” (OBSERVATÓRIO, 2013,
p.20).
 (D4) Atendimentos de Serviços Coletivos Urbanos, consiste na análise
de

quatro

indicadores:

(1)

Atendimento

de

água,

indicador

correspondente à “proporção de pessoas que moram em domicílio com
atendimento adequado de água” (OBSERVATÓRIO, 2016, p.20),
considerada adequada quando há abastecimento realizado a partir de
uma rede geral, (2) Atendimento de esgoto, indicador constituído a partir
da “proporção de pessoas que moram em domicílio com atendimento
adequado de esgoto” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.20), considerada
adequada quando há atendimento por uma rede geral de esgoto, (3)
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Atendimento de energia, indicador obtido a partir da “proporção de
pessoas que moram em domicílio com atendimento adequado de
energia”

(OBSERVATÓRIO, 2013, p.21), considerada adequada

quando há “energia elétrica de companhias distribuidoras ou de outras
fontes, e sendo de companhia distribuidora quando houver existência de
medidor” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.21) e (4) Coleta de lixo , indicador
construído a partir da “proporção de pessoas que moram em domicílio
com coleta adequada de lixo” (OBSERVATÓRIO, 2016, p.21),
considerada adequada quando há coleta realizada “diretamente por
serviço de limpeza ou quando colocado em caçamba em serviço de
limpeza” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.21). Para INCT – OM, “esses são
indicadores que expressam os serviços públicos essenciais para
garantia de bem-estar urbano, independentemente de ser ofertado por
empresas públicas ou por empresas privadas através de concessão
pública” (OBSERVATÓRIO, 2016, p.20).
 (D5) Infraestrutura Urbana, consiste na análise de sete indicadores: (1)
Iluminação pública, indicador formulado a partir “proporção de pessoas
que moram em domicílios cujo entorno possui iluminação pública”,
sendo que, a “identificação de iluminação pública no entorno dos
domicílios corresponde à face de quadra ou a face de quadra
confrontante de onde se localizam os domicílios” (OBSERVATÓRIO,
2013, p.21), (2) Pavimentação, indicador construído a partir da
“proporção de pessoas que moram em domicílio cujo logradouro possui
pavimentação (asfalto, cimento, paralelepípedo etc.), (3) Calçada,
corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio cuja face
do

logradouro

onde

se

localiza

o

domicílio

possui

calçada”

(OBSERVATÓRIO, 2013, p.21), (4) Meio-fio/Guia, indicador que
corresponde à “proporção de pessoas que moram em domicílio cuja face
do logradouro onde se localiza o domicílio possui meio-fio/guia”
(OBSERVATÓRIO, 2013, p.21), relativo a face dos domicílios e sua face
confrontante, (5) Bueiro ou Boca de Lobo, obtido a partir da “proporção
de pessoas que moram em domicílios cujo entorno possui bueiro ou
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boca de lobo” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.21), relativo a face dos
domicílios e sua face confrontante, (6) Rampa para cadeirantes,
construído a partir da “proporção de pessoas que moram em domicílio
cuja face do logradouro onde se localiza o domicílio possui rampa para
dar

acesso

às

pessoas

que

(OBSERVATÓRIO, 2013, p.21)

utilizam

cadeiras

de

rodas”

e (7) Identificação de logradouros,

indicador constituído a partir da “proporção de pessoas que moram em
domicílio onde o logradouro possui identificação”, (OBSERVATÓRIO,
2013, p.21).

A operacionalização do índice pressupõe que todas as suas dimensões
constituintes de análise tenham o mesmo peso de cálculo, uma vez que são
“consideradas de igual importância para garantia do bem-estar urbano nas
regiões metropolitanas” (OBSERVATÓRIO, 2013, p.22) (Ver Fig. 161),
contudo, a composição de cada dimensão estaria de acordo com a quantidade
e características dos indicadores que as compusessem (Ver Quadro 02).
Quadro 02 – Composição do IBEU – Sintetização do peso de cada um dos indicadores
na dimensão em que está sendo considerado e na composição final do índice
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Fonte: Observatório das Metrópoles, 2016
Figura 161 – Composição do IBEU – Fórmula de composição do IBEU

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2016
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Afim de realizar a determinação da nota de cada dimensão, o IBEU
estabelece como metodologia a ponderação das notas divulgadas pelo IBGE a
partir de dados disponibilizados por intermédio do Censo Demográfico de 2010,
no quais, “os valores de cada um dos indicadores foram padronizados e
definidos no intervalo entre zero e um”, sendo que, “para todos eles quanto
mais próximo de um melhor foi sua condição” e “do mesmo modo, quando mais
próximo de zero pior foi sua condição”. (OBSERVATÓRIO, 2013, p.22).
Segundo Observatório, para definir os indicadores no intervalo entre zero e um,
foi utilizada a seguinte fórmula (Ver Fig. 162):
Figura 162– Composição do IBEU – Fórmula de ponderação dos valores aferidos em
um intervalo de 0 e 1.

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2016

Sendo assim, a partir dos valores pré-estabelecidos, toma-se o melhor
valor e este é determinado como o valor máximo obtido a partir da frequência
de cada um dos indicadores, da forma, o pior valor é determinado como sendo
o valor mínimo da frequência que o indicador apresentou (OBSERVATÓRIO,
2013, p.22). A partir desta condição, o IBEU torna-se um indicador comparativo
de qualidade urbana entre os determinados níveis geográficos considerados e
analisados pelo IBGE.
Contudo, para o IBEU-Municipal, o Observatório estabelece que a
interpretação deste índice pode também proporcionar uma leitura individual da
qualidade urbana de cada município, apontado por qualidades de avaliação
para intervalos entre os valores de nota 0 e 1. Ficou determinado que, “de zero
a 0,500 corresponde às condições muito ruins; de 0,501 a 0,700 corresponde
às condições ruins; de 0,701 a 0,800 corresponde às condições médias; de
0,801 a 0,900 corresponde às condições boas; de 0,901 a 1 corresponde às
condições muito boas” (OBSERVATÓRIO, 2016, p.5) (Ver Fig. 163).
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Figura 163– Composição do IBEU – Critérios de avaliação qualitativa entre o intervalo
de 0 e 1.

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2016

Para o universo desta pesquisa, afim de aferir a qualidade do território
compreendido a Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes, a partir
da percepção dos usuários, propõem-se a aplicação exploratória do IBEU
nesta comunidade por meio de adaptações à metodologia original. Como o
IBEU trata exclusivamente da avaliação de áreas consideradas urbanas, o
interesse por sua aplicação nesta pesquisa nasce do seguinte entendimento:
mesmo que esta comunidade esteja localizada em área rural, contempla
processos de progressiva urbanização não planejada, e, por mais que esteja
inserida dentro de Área de Proteção Ambiental, possui em sua unidade
territorial quilombola o bairro André Lopes, bairro rural configurado como vila,
que

mesmo

não

enquadrado

em

limite

urbano

está

também

sob

responsabilidade do Município e Estância Turística de Eldorado. Como este
bairro é ocupado também por moradores não quilombolas, estes alteram
significativamente as atividades e a paisagem, afetando negativamente o
remanescente quilombola como unidade espacial, cultural, social, econômica,
étnica e política. Ademais, com a ausência de um Plano de Manejo para a APA
Quilombos Médio Ribeira que deveria ser proposto pelo Estado de São Paulo,
nesta condição, a gestão municipal contribui para o direcionamento em termos
de oferta de serviços de infraestrutura, organização e ocupação deste território
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tal como é. Assim, a utilização do IBEU permite três possibilidade de
averiguação, a primeira busca compreender as qualidades deste território por
meio da percepção/satisfação do usuário, a segunda é constituir indicadores
que demonstrem a qualidade do bem-estar urbano dos usuários deste território
dentro de critérios e parâmetros preestabelecidos, e a terceira é poder
comparar as suas dimensões avaliadas com às dimensões anteriormente
avaliadas pelo Observatório das Metrópoles sobre à área urbana do Município
e Estância Turística de Eldorado.
Propõem-se então a aplicação do IBEU da Comunidade Remanescente
Quilombola André Lopes (IBEU-André Lopes). Para isso, afim de constituir as
notas dentro das dimensões avaliativas presentes no IBEU, por meio da
percepção do usuário, utilizou-se o procedimento do Questionário, aplicado em
conjunto com os demais utilizados nesta pesquisa durante a visita técnica. Este
questionário foi dividido de acordo com as dimensões do IBEU proposto pelo
Observatório das Metrópoles por meio das seguintes dimensões: mobilidade
urbana (D1), condições ambientais urbanas (D2), condições habitacionais
urbanas (D3), atendimento de serviços coletivos urbanos (D4) e infraestrutura
urbana (D5). Para cada dimensão foram atribuídas questões formuladas a
partir dos quesitos considerados para avaliação do IBEU para cada dimensão,
totalizando vinte e uma questões: mobilidade urbana (D1) – (1) Tempo de
deslocamento casa-trabalho, condições ambientais urbanas (D2) – (2)
Arborização no entorno do domicílio, (3) Esgoto a céu aberto no entorno do
domicílio, (4) Lixo acumulado nos logradouros, condições habitacionais
urbanas (D3) – (5) Aglomerado subnormal, (6) Densidade domiciliar, (7)
Densidade morador-banheiro, (8) Revestimento adequado de parede, (9)
Espécie de domicílio, atendimento de serviços coletivos urbanos (D4) – (10)
Atendimento de água, (11) Atendimento de esgoto, (12) Coleta de lixo, (13)
Atendimento de energia, infraestrutura urbana (D5) – (14) Atendimento de
iluminação pública, (15) Pavimentação, (16) Calçada, (17) Meio-fio/Guia, (18)
Bueiro ou boca de lobo, (19) Acessibilidade Universal e (20) Demarcação dos
logradouros. Cada componente do questionário possuiu escalas de avaliação
com valores de quatro pontos, sendo, 1= péssimo, 2= ruim, 3= bom e 4=ótimo
(ORNSTEIN, ROMERO, 2003, p.46).
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A partir da tabulação dos dados coletados, formulou-se a ponderação
das notas para a confecção do IBEU-André Lopes, ocorrida em três etapas. A
primeira etapa padronizou a pontuação atribuída pelos usuários entre os
valores 0 e 1, o mesmo intervalo avaliativo considerado pelo IBEU, assim,
determinou-se a seguinte atribuição de valores: 1= péssimo, valor 0,25, 2=
ruim, valor 0,50, 3= bom, valor 0,75, e 4=ótimo, valor 1. Como aferida a
preexistência de todos os quesitos dos indicadores no território avaliado,
mesmo que em péssimas condições, foi determinado que o valor 0 seria
atribuído à ausência do quesito, assim, “péssimo” não poderia ser considerado
como valor zero. A segunda etapa consistiu em atribuir os pesos avaliativos
pertinentes a cada dimensão, de acordo com a metodologia proposta pelo
IBEU. Por fim, a terceira etapa consistiu em formular o IBEU-André Lopes a
partir da ponderação de seu valor atribuído na segunda etapa em relação aos
valores das dimensões dos 5.565 municípios brasileiros avaliados – IBEUMunicipal (2016) – pelo Observatório das Metrópoles, considerando os
menores valores dos indicadores, mais próximos do zero, como valores
mínimos, e o maiores valores, mais próximos a um, como valores máximos dos
indicadores, aplicando a fórmula representada na Figura 162 (Ver Fig. 162). A
seguir é apresentada tabela demonstrando os valores parciais em cada etapa
do procedimento e o valor final do IBEU da Comunidade André Lopes (Ver
Tabela 11):
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Tabela 11 – Composição do IBEU Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes – Satisfação do Usuário
Sintetização do peso de cada um dos indicadores na dimensão em que está sendo considerado e na composição final do índice

ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA ANDRÉ LOPES A PARTIR DA PERCEPÇÃO/SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
CRITÉRIOS IBEU - OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES
Dimensão
MOBILIDADE
URBANA (D1)

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS
URBANAS (D2)

CONDIÇÕES
HABITACIONAIS
URBANAS (D3)

ATENDIMENTO DE
SERVIÇOS
COLETIVOS
URBANOS (D4)

INFRAESTRUTURA
URBANA (D5)

Peso na
dimensão
20%

20%

20%

20%

20%

Indicadores

AFERIÇÃO SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - QUESTIONÁRIOS
Peso no
Índice

Descrição do indicador

Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio de
residência e retornam do trabalho diariamente no período de
até 1 hora
Arborização no entorno do Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
domicílio
possui arborização
Esgoto a céu aberto no
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
entorno do domicílio
não possui esgoto a céu aberto
Lixo acumulado nos
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
logradouros
não possui lixo acumulado nos logradouros
Proporção de pessoas que não moram em aglomerado
Aglomerado subnormal
subnormal
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 2
Densidade domiciliar
residentes por dormitório
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 4
Densidade de banheiro
residentes por banheiro
Proporção de pessoas que moram em domicílio com material
Parede
de parede adequado
Proporção de pessoas que moram em domicílio cuja espécie é
Espécie do domicílio
adequada
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Água
atendimento adequado de água
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Esgoto
atendimento adequado de esgoto
Proporção de pessoas que moram em domicílios com coleta
Coleta de Lixo
adequada de lixo
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Energia
atendimento adequado de energia
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Iluminação pública
possui iluminação
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Pavimentação
possui pavimentação
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Calçada
possui calçada
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Meio-fio/Guia
possui meio fio ou guia
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Bueiro ou boca de lobo
possui bueiro ou boca de lobo
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Rampa para cadeirante
possui rampa para cadeirante
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Logradouros
possui logradouros

Tempo de deslocamento
casa-trabalho

20,0%

Ótimo

Bom
-

Ruim

Péssimo

Avaliação

IBEU COMUNIDADE ANDRÉ LOPES
IBEU
Individual

IBEU por
Dimensão

7

3

2

60,4%

0,27

6,7%

2

4

4

2

62,5%

0,62

6,7%

-

1

6

5

41,7%

0,26

6,7%

-

4

5

2

54,5%

0,17

4,0%

-

8

3

1

64,6%

0,55

4,0%

-

4

6

1

56,8%

0,17

4,0%

-

3

7

2

52,1%

0,33

4,0%

-

6

6

-

62,5%

0,04

4,0%

-

5

6

1

58,3%

4,0%

-

5

4

3

43,8%

0,43

8,0%

-

-

7

5

39,6%

0,40

4,0%

-

6

6

-

62,5%

-

4,0%

-

3

3

6

43,8%

-

2,9%

-

3

4

5

45,8%

-

2,9%

1

6

4

1

64,6%

0,60

2,9%

-

3

5

4

47,9%

0,47

2,9%

-

1

5

4

42,5%

0,39

2,9%

-

3

5

4

47,9%

0,50

2,9%

-

-

1

11

27,1%

0,87

2,9%

-

3

5

4

47,9%

0,48

0,27

0,35

0,22

0,31
0,24

Fonte: autora, 2017

IBEU André
Lopes

0,48
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Segundo os resultados aferidos (Ver Tabela 11), os usuários da Comunidade
Remanescente Quilombola André Lopes estão insatisfeitos com a qualidade do
Bem-Estar Urbano de seu território. O valor conferido ao IBEU- André Lopes por
esta comunidade é 0,31, avaliado pelos parâmetros do Observatório das Metrópoles
como possuidor de “condições muito ruins” para promover bem-estar urbano a seus
usuários.
Todas as dimensões avaliadas apresentam valores inferiores à 0,5,
considerados com “condições muito ruins” para promover o bem-estar urbano. A
dimensão com maior valor é a dimensão “Infraestrutura urbana (D5) ”, avaliada com
0,48, ainda que um dos seus quesitos individuais tenha sido avaliado com o valor
igual a zero. A dimensão com menor valor é a dimensão “Condições habitacionais
urbanas (D3) ”, com o valor atribuído 0,22. Ao posicionar as dimensões de avaliação
que sugerem o valor de insatisfação dos usuários, a partir do menor ao maior valor
atribuído, é possível hierarquizar as condições consideradas menos eficientes na
promoção do bem-estar urbano dessas comunidade pela percepção de quem as
vivência, assim, em uma ordem de

condições ineficientes apresenta-se como a

menos eficiente as “Condições habitacionais urbanas (D3) ”, avaliada em 0,22,
seguida por “Atendimento de serviços coletivos urbanos (D4) ”, avaliada em 0,24,
“Mobilidade urbana (D1), avaliada em 0,27, “Condições ambientais urbanas (D2) ”,
avaliada em 0,35 e “Infraestrutura urbana (D5) ”, avaliada em 0,48.
Em relação aos quesitos individuais, dos vinte e um quesitos avaliados,
dezesseis são aferidos em “condições muito ruins”, com valores atribuídos inferiores
a 0,5, três em “condições ruins”, com valores atribuídos entre os intervalos de 0,55 a
0,62, e um quesito em “condição muito boas”, com o valor de 0,87. O quesito
individual com maior valor, ou maior satisfação dos usuários, é o quesito “proporção
de pessoas que moram em domicílios cujo entorno possui rampa para cadeirante”,
avaliado com 0,87, considerado com “boas condições” para promover bem-estar
urbano. Já os quesitos individuais com os menores valores, que demonstram a
maior insatisfação dos usuários, são “proporção de pessoas que moram em
domicílio cuja espécie é adequada (D3)”, “proporção de pessoas que moram em
domicílios com coleta adequada de lixo (D4)”, “proporção de pessoas que moram em
domicílios com atendimento adequado de energia (D4)”, “proporção de pessoas que
moram em domicílios cujo entorno possui iluminação (D5), todos com os valores
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atribuídos igual a zero, considerados com “condições muito ruins” de promoção de
bem-estar urbano.
Quando confrontado o IBEU-Municipal do Município e Estância Turística de
Eldorado (IBEU-Eldorado), IBEU proposto pelo Observatório das Metrópoles em
2016, e o IBEU-André Lopes (Ver Tabela 12), proposto a partir dos membros da
Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes, é possível constatar a
discrepância das condições que propiciam a qualidade do Bem-Estar Urbano entre
as áreas as duas unidades territoriais, demonstrando que as áreas urbanas do
município ofertam condições significativamente melhores afim de promover o bemestar urbano a sua população em relação as condições usufruídas pelos membros
desta comunidade quilombola rural. Ao IBEU-Eldorado é atribuído o valor 0,84,
avaliado dentro dos parâmetros do Observatório das Metrópoles como possuidor de
“condições boas” para promover o bem-estar urbano a seus usuários. Este valor é
170% superior em relação ao valor atribuído ao IBEU- André Lopes.
Todas as dimensões do IBEU- Eldorado apresentam valores superiores a 0,5.
A dimensão com maior valor é a dimensão “Atendimento de serviços coletivos
urbanos (D4) ”, com valor atribuído 0,96, considerada com “condições muito boas”,
valor 300% superior em relação ao valor para esta mesma dimensão na avaliação
do IBEU-André Lopes. A segunda maior dimensão é a dimensão “Mobilidade Urbana
(D1) ”, com valor atribuído de 0,94, considerada em “condições muito boas”, valor
248% superior em relação ao valor para esta mesma dimensão na avaliação do
IBEU-André Lopes. A terceira maior dimensão é a dimensão “Condições
habitacionais urbanas (D3) ”, com valor atribuído de 0,85, considerada em
“condições boas”, valor 286% superior em relação ao valor para esta mesma
dimensão na avaliação do IBEU-André Lopes. A quarta maior dimensão é a
dimensão “Condições ambientais urbanas (D3) ”, com valor atribuído de 0,78,
considerada em “condições médias”, valor 122% superior em relação ao valor para
esta mesma dimensão na avaliação do IBEU-André Lopes. A dimensão com menor
valor é a dimensão “Infraestrutura urbana (D5) ”, com o valor atribuído 0,51,
considerada em “condições ruins”, valor 6,25% superior em relação ao valor para
esta mesma dimensão na avaliação do IBEU-André Lopes, demonstrando que para
ambos os locais avaliados as condições de infraestrutura são deficientes, ainda
assim, os serviços de infraestrutura ofertados a comunidade quilombola apresentamse piores em relação aos bairros urbanos. A análise dessas informações permite
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concluir que no Município e Estância Turística de Eldorado existe uma clara lógica
de segregação social, política, econômica e étnica demonstrada no território,
atrelada a distribuição dos serviços e condições ambientais e habitacionais que
visam o bem-estar urbano da sua população, evidenciada pela desigual qualidade
do bem-estar urbano usufruída pelos bairros urbanos em relação aos bairros
quilombolas rurais. Projeta-se aqui os resultados da comunidade André Lopes às
outras comunidades, ao passo que, dentre estas, André Lopes é a que possui maior
acesso e distribuição de serviços de infraestrutura, presumindo então que a
avaliação das outras comunidades não deva ser melhor.
Tabela 12 – IBEU Comunidade André Lopes versus Município e Estância Turística de
Eldorado
ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO - COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA ANDRÉ LOPES versus
MUNICÍPIO E ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO
CRITÉRIOS IBEU - OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES

Dimensão

Peso na
Indicadores
dimensão

MOBILIDADE
URBANA (D1)

20%

CONDIÇÕES
AMBIENTAIS
URBANAS (D2)

20%

CONDIÇÕES
HABITACIONAIS
URBANAS (D3)

20%

ATENDIMENTO DE
SERVIÇOS
COLETIVOS
URBANOS (D4)

20%

INFRAESTRUTURA
URBANA (D5)

20%

Descrição do indicador

Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio de
residência e retornam do trabalho diariamente no período de
até 1 hora
Arborização no entorno do Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
domicílio
possui arborização
Esgoto a céu aberto no
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
entorno do domicílio
não possui esgoto a céu aberto
Lixo acumulado nos
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
logradouros
não possui lixo acumulado nos logradouros
Proporção de pessoas que não moram em aglomerado
Aglomerado subnormal
subnormal
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 2
Densidade domiciliar
residentes por dormitório
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 4
Densidade de banheiro
residentes por banheiro
Proporção de pessoas que moram em domicílio com material
Parede
de parede adequado
Proporção de pessoas que moram em domicílio cuja espécie é
Espécie do domicílio
adequada
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Água
atendimento adequado de água
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Esgoto
atendimento adequado de esgoto
Proporção de pessoas que moram em domicílios com coleta
Coleta de Lixo
adequada de lixo
Proporção de pessoas que moram em domicílios com
Atendimento de Energia
atendimento adequado de energia
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Iluminação pública
possui iluminação
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Pavimentação
possui pavimentação
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Calçada
possui calçada
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Meio-fio/Guia
possui meio fio ou guia
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Bueiro ou boca de lobo
possui bueiro ou boca de lobo
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Rampa para cadeirante
possui rampa para cadeirante
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno
Logradouros
possui logradouros

Tempo de deslocamento
casa-trabalho

IBEU COMUNIDADE
ANDRÉ LOPES

IBEU Mun. e Est. Tur.
ELDORADO
IBEU
IBEU
Mun.e Est.
por
Tur.
Dimensão
Eldorado

IBEU
IBEU por
André
Dimensão
Lopes
0,27

0,94

0,35

0,78

0,22

0,85

0,31

0,84

0,24

0,96

0,48

0,51

Fonte: Da autora com dados do Observatório das Metrópoles, 2017
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4.4 Cruzamento entre Resultados
A partir de todos os dados coletados é possível verificar que no Município e
Estância turística de Eldorado existe uma segregação econômica, política, social,
cultural e ética demonstrada no espaço, atrelada à disponibilidade e distribuição de
bens e serviços. A condição dada às áreas urbanas, centro das estruturas políticas e
do mercado, local de maior concentração de renda, informação, bens e serviços,
usufrua de melhores condições à uma vida digna, com qualidade muito superior em
relação as condições usufruídas pelas comunidades remanescentes quilombolas,
principalmente por estas comunidades possuírem pouquíssima representatividade
política e baixo poder aquisitivo. Assim, o Estado e o mercado corroboram para que
o ciclo de miséria e pobreza dessas comunidades se perpetue, evitando
possibilidades viáveis de organização, fortalecimento e enfrentamento desta
realidade. O valor do homem depende de sua localização no território, “mudando,
incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de
acessibilidade (tempo, frequência, preço), independentes de sua própria condição,
pois as oportunidades não são as mesmas, por isso, a possibilidade de ser mais, ou
menos, cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está”
(SANTOS, 2001, p.107).
Então, qual o valor deste cidadão quilombola? Este de certo, vale bem
menos, é impossível pensar uma cidadania que prescinda sua base territorial
(SANTOS, 2001, p. 144), como membro de uma comunidade tradicional rural, este é
“menos titular” de direitos, que a maioria dos homens urbanos, uma vez que os
serviços públicos essenciais lhe são negados, “sob a desculpa da carência de
recursos para lhe chegar a saúde e educação, água e eletricidade, para não falar de
tantos outros serviços essenciais” (SANTOS, 2001, p.42). Portanto, a cidadania
proposta aos quilombolas é parcial, mutilada e subalterna, “o espaço vivido consagra
desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua grande parte, um espaço sem
cidadãos” (SANTOS, 2001, p.59), “é como se as pessoas nem estivem lá (SANTOS,
2001, p.59) ”. O território quilombola tal como é, “vem ser a condição de sua
pobreza”, desprovido do acesso aos bens, serviços e informação, torna-se
“desarmado diante de uma economia cada vez mais modernizada, concentrada e
desalmada, incapaz de presumir contra vacilações da natureza, de se armar para
acompanhar os progressos técnicos e de se defender contra as oscilações dos
preços externos e internos, e a ganância dos intermediários” (SANTOS, 2001, p. 42).
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Como “resultado de todo esses agravos é um espaço empobrecido e que também se
empobrece: material, social, política, cultural e moralmente”.
O Estado e o mercado quando intervém neste território, demonstram-se como
um potencial risco a sobrevivência destas comunidades. Primeiro por não garantir
sua integridade e unidade territorial, suscetível às pressões externas, é um espaço
cindido e fragmentado. Esse processo desconsidera a principal condição que
possibilitou a sobrevivência dos seus membros até os dias de hoje, as relações
sociais comunitárias. E, segundo, que as dinâmicas de desterritorialização são
também aculturamento. Para Santos, “incluindo o processo produtivo e as práticas
sociais, a cultura é que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é
cimento” (SANTOS, 2001, p.82), A comunidade quilombola, que possuí o vínculo
intrínseco entre identidade e território, dependendo deste para a “garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural” (INCRA, p.6,2017), torna-se igual ao
seu território, fragmentada, descaracterizada em sua “forma de comunicação do
indivíduo e do grupo com o universo” (SANTOS, 2001, p.82). Assim, a “incapacidade
de utilizar o território não apenas divide como separa os homens, ainda que eles
apareçam como se estivessem juntos” (SANTOS, 2001, p.80). A cultura de massas
que se apropria deste lugar, “antagônica a uma ecologia social, responde
afirmativamente

à

vontade

de

uniformização

e

indiferenciação

que

é,

frequentemente, exterior ao corpo social (SANTOS,2001, p.87) ”.
Apesar de sua inquestionável relevância simbólica e afetiva aos membros das
comunidades, e de fato, hoje, ser o único equipamento capaz de ali transformar
vidas, a Escola Estadual Chules Princesa, realiza parcialmente sua função social,
por uma série de fatores espaciais, políticos e organizacionais, a escola, contribui
para a fragmentação do território e dos seus membros.
Pela ação sutil da família, da escola, do, mas média, “o espaço se forma, se
aprende e se vive na alienação” (FRÉMONT apud SANTOS, 2001, p.79),
um processo de fragmentação do conhecimento e, consequentemente, uma
distorção da realidade humana” (SANTOS, 2001, p.51)

A participação da comunidade é restrita às festas, comemorações,
distribuição de roupas, alimentos e depoimentos de vida durante as aulas. Não
partilham das áreas livres ou de processos de formação acadêmica ou profissional,
assim como não partilham das decisões e encaminhamentos da escola, dos seus
conteúdos ou atividades. A participação fica restrita aos pais e metres da perspectiva
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de estarem informados sobre o calendário das atividades, conteúdos propostos aos
filhos em salas de aulas e saberem como estes se comportam em salas de aulas.
Não constituem um corpo social coeso afim de entender as problemáticas locais ou
organiza-se frente as adversidades para a proposição de saída e emancipação das
suas condições culturais, sociais, políticas e econômicas. A participação da
Associação se deu para a aquisição e construção da escola na comunidade e não
se faz atuante.
Apesar de um grande número de funcionários ser quilombola, os docentes em
sua maioria não são. Não se questiona aqui a capacidade ou empenho destes
profissionais, mas a não ocupação destes cargos por membros da comunidade
evidencia dois fatores, o primeiro, a formação escolar do modo que é proposto não
permite e/ou incentiva a formação de futuros profissionais ativos na comunidade,
assim como não demonstra aos estudantes um referencial possível para atuação
profissional e valorização identitária. Não existe, hoje, por meio da escola ou das
Associações quilombolas um projeto ou plano para a formação docente quilombola,
o que vai contra as Diretrizes Nacionais para Educação Quilombola, que direcionam
que estes profissionais sejam preferencialmente oriundos das comunidades. São
poucos os alunos que conseguem ingressar em cursos superiores e exercer outras
atividades que não sejam subalternas as oportunidades sazonais ou que permitem
maior poder aquisitivo e/ou mobilidade social.
A arquitetura escolar proposta torna-se elemento contribuinte imprescindível
para este quadro. É um elemento construído genérico, que de fato, poderia estar
localizado em qualquer lugar de São Paulo, ou melhor, não deveria estar em lugar
algum, justamente por ser refratário as características do lugar a qual venha ser
edificado, principalmente às pessoas venham utilizá-lo. Pode-se classifica-lo como
uma “fortificação do conhecimento formal”, um espaço que se volta para dentro, não
permitindo aos usuários ao menos a conexão visual com o território que integra.
Volta-se mais para dentro quando observado que a unidade espacial principal é a
sala de aulas, constituída para, o que Paulo Freire denominava uma “Educação
Bancária”, espaços que hierarquizam o saber onde o grande detentor de
conhecimento é o professor, e os estudantes, considerados coadjuvantes ou vazios
de experiências e saberes, ali presentes estão para recebe-lo sem questioná-lo.
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O programa arquitetônico, não engloba espaços voltados para a promoção de
lazer, cultura, sociabilização, mobilização ou formação da comunidade, tão
urgentemente necessários a todos, potencializado pela emergência de suprir um
território que não possui espaços dotados de infraestrutura para tal. Limitado,
inflexível e subdimensionado, este programa desconhece as condições particulares
da comunidade e das Diretrizes Nacionais para a Educação Quilombola, restringindo
as possibilidades de dinâmicas e processos didáticos e pedagógicos.
Os espaços projetados negligenciam as características bioclimáticas do local
à onde está inserido e das condições ambientais dos espaços, interiores e
exteriores, que garantam a mínima qualidade ambiental necessária às atividades
envolvidas durante o

processo

de formação.

Como

alternativa,

utiliza-se

integralmente de sistemas ativos para o equilíbrio térmico e lumínico. Não atendem à
uma série de normas que visam assegurar o desempenho das edificações e o
conforto e a seguridade dos usuários, demonstrando por muitas vezes ser um risco a
integridade física destes, assim como não propõem a acessibilidade e autonomia
universal em sua operação e utilização. Os baixos investimentos governamentais e a
utilização de sistemas e componentes construtivos inadequados, por vezes mal
dimensionados e de curta vida útil, garantem um espaço com baixa manutenção e
palco de uma série de adequações, por meio do esforço da Equipe de Coordenação,
Funcionários e Professores para promover um espaço mais adequado, dentro do
possível, a seus estudantes.
De certa forma, a omissão e o descompromisso do Estado e por
consequência as condições propiciadas aos alunos em seus processos de
aprendizagem e formação e as condições precárias do território, além de não
formarem para a cidadania e propagar a descrença da legitimidade dos processos
democráticos, frente a processos históricos de preconceito, discriminação e
desvalorização étnica, cultural, social, política e econômica, constituem-se como
fundamentais causas à “imigração forçada”, muitos estudantes impelidos a sair das
comunidades em busca de melhores oportunidades profissionais e melhores
condições de vida, representando um grande risco a própria sobrevivência e
perpetuação da comunidade. Discute-se aqui não o desejo de sair da comunidade,
pois isso seria um despropósito, trata-se de que a saída é uma premissa e não de
fato uma escolha.
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Em relação a confrontação dos resultados obtidos frente aos quesitos
avaliados, é possível concluir que existe um claro alinhamento entre as avaliações
físicas e a insatisfação dos estudantes. Estes demonstram-se, na maioria dos
quesitos avaliados, insatisfeitos com a sua escola e seu território, e desprovidos de
sua cidadania se veem incapazes de promover a reconversão desta situação. Já em
relação aos usuários docentes e funcionários, estes demonstram insatisfação com
grande parte dos quesitos relacionados às espacialidades dos ambientes
construídos de longa permanência, principalmente ao que tange as características
de desempenho de conforto ambiental das edificações, e às condições do território,
em acordo com os resultados obtidos nas avaliações física. Entretanto, em relação
às condições das áreas livres e as possibilidades espaciais ao cumprimento e
efetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola na Educação Básica, verificou-se um descompasso entre resultados e
percepções. Ressalta-se que, quando confrontados os resultados obtidos a partir
dos questionários que avaliam a satisfação da população docente e dos funcionários
à entrevista realizada com os estudantes, pode-se concluir que, tanto professores
quanto funcionários, desconhecem as insatisfações e anseios dos discentes em
relação aos quesitos avaliados.
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5 AO “TERRITÓRIO EDUCADOR”
A resposta pública institucional para essa situação, não compreende os
processos históricos na possibilidade de fundar raízes e preservar e constituir a
memória social, assim como fortalecer a coletividade do grupo, como elementos
fundamentais entre a articulação das possibilidades de emancipação social,
econômica, social, política e étnica. A escola, e os outros equipamentos públicos,
que deveriam tratar das especificidades deste lugar, são objetos precários e
genéricos que contribuem para a perpetuidade das desigualdades.
A crítica então, vai além das condições do edifício em seus aspectos de
desempenho e aspectos técnicos-construtivos, mas sim da qualidade e intenção do
processo público como resposta à estas questões, de uma política pública ineficiente
a promoção de qualidade espacial e de uma política educacional arbitraria a
formação para a cidadania. A adaptação e melhoria dos espaços da Escola Estadual
Maria Antônia Chules Princesa tem, obviamente, a sua importância, mais isso é uma
ação pontual e parcial frente a continuidade deste processo de negligência,
esquecimento e discriminação. Não é a alteração somente do edifício desse
equipamento escolar que mudará drasticamente a realidade desta comunidade, e
sim a reconversão de seu território, a qual a escola é integrante, pois toda a
possibilidade de desenvolvimento que este lugar não tem, frente a ineficácia das
políticas públicas, emana de sua condição territorial, da falta de investimentos sobre
ele. Há um evidente descompasso entre as diretrizes do FDE, que se atém a um
conjunto de normativas técnicas –construtivas, a compreensão das condições do
território – e de sua gente – que intervém, e frente a materialização da política
educacional, quilombola ou não, proposta pelo Estado.
A escola deveria ser a principal forma de entender e suprir as demandas mais
básicas da formação, mas também é lugar de reunião, de discussão, de lazer, de
resolver os traumas e carências, de se conhecer como indivíduo e como parte de
uma comunidade, e assim, os espaços e seus programas como são propostos, são
rebatimentos da ausência de discussão das especificidades culturais deste lugar e
de suas possibilidades de futuro. Por que haveria de ser o mesmo edifício proposto à
Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes, ao Município de Registro, ou
até mesmo ao Município de São Paulo, se suas características, ambientais, sociais,
econômica, etc., são distintas? Todos os espaços compatíveis com essa lógica,
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negligenciam as demandas da coletividade, constrange ou dificulta as possibilidades
de formar para refletir, transformar e agir, por fim, de formar cidadãos. Qual o preço
que socialmente é pago frente a tal racionalização de produção de espaços de
educação sob a desculpa da otimização de recursos financeiros, e, de fato, qual a
eficiência deste modelo, já que na maioria dos casos, nem qualidade construtiva
nem baixos custos globais esses edifícios oferecem?
Assim, qual a pertinência dos contextos reais, sociais, culturais, etc., sobre o
equipamento escolar dado? Mínimos. Deveria este ser o equipamento de referência
coletiva, onde todas as suas relações estão contidas. A escola deveria ser, então, a
possibilidade de produção cultural, de discutir políticas públicas, discussão das
mínimas capacidades de sobrevivência, promover cursos de formação baseados na
realidade deste lugar e de suas pessoas, educar para a cidadania. O que é educar
para a cidadania? Segundo Gadotti, primeiro se faz necessário entender o que é a
cidadania:
A resposta a essa pergunta: o que é cidadania? Cidadania é
essencialmente consciência de direitos e deveres e exercício da
democracia:
 Direitos civis, como segurança e locomoção;
 Direitos sociais, como trabalho, salário justo, saúde, educação e
habitação etc.;
 Direitos políticos, como liberdade de expressão, de voto, de
participação em partidos políticos e sindicatos etc. (GADOTTI apud
FREIRE, 2006, p.134)

Desse modo, “não há cidadania sem democracia, (...) concepção plena, que
se manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de novos direitos e na
participação direta da população na gestão da vida pública (GADOTTI apud
FREIRE, 2006, p.134). Propõem-se então a formação de uma visão de escola para a
formação coletiva, de um grupo social político e cultural, que possa influenciar nos
destinos do lugar, que possa inclusive mudar e decidir a sua lógica construída,
portanto, a revisão do que é a escola, aí então dos seus espaços e de seus
programas arquitetônicos, é imperativa. A escola não pode ser o lugar de retirada
temporal da criança do meio social para uma formação meritocrata e individualista, a
escola é o lugar de formação da sociedade. É preciso discutir e rever o modelo
educacional dentro de um modelo cívico, e então, constituir espaços e programas
que se traduzam à esse objetivo. Programas que façam refletir sobre o espaço
construído, como uma possiblidade de reconversão do espaço existente, que de
subsídios para discutir frentes de políticas e de projetos vinculados ao resgate de um
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Brasil esquecido, e, por meio da formação de uma escola para a coletividade, formar
um grupo social político e cultural que seja protagonista em influenciar os destinos
desse lugar. A escola passa a ser um espaço agente de transformação das
realidades, e, portanto, do território, passa a ser formador e receptor das relações
que contemplam uma série de ações capazes de alavancar o pensamento da
produção do espaço, a formação da capacidade política, de reivindicações, da
transformação das formas produtivas, de preservação da cultura ancestral e palco
para novas, promovendo a construção teórica e a capacidade técnica para isto. A
escola “deixa de ser um lugar abstrato para inserir-se definitivamente na vida” do
território e “ganhar, com isso, nova vida” (GADOTTI, 2006, p.135), “se transforma
num novo território de construção da cidadania” (GADOTTI, 2006, p.135). Assim, o
território como espaço de cultura, passa a educar à escola e todos que circulam em
seus espaços, e a escola, “como palco do espetáculo da vida”, educa o território
“numa troca de saberes e competências” (GADOTTI, 2006, p.134). Há a
necessidade da construção de uma “Pedagogia do Território”.
Qual a abrangência territorial de uma escola voltada para a formação
coletiva? Sua abrangência vai de acordo com as deficiências e potencialidades de
seu território frente a superação dos seus impasses e necessidades. Deve seguir um
plano territorial que supera os limites da escola formal. Para isso, é necessária a
descentralização do equipamento escolar sobre um edifício, como um ponto espacial
introspectivo com conteúdos finitos. Nela que começará a transformação e formação
deste lugar, extrapolando os seus limites físicos com o foco agora voltado ao
território, compreendendo seus membros, suas dinâmicas e sua organização, será a
interface, a transição, desta transformação. A escola pode articular a reconversão de
espaços residuais ou espaços potenciais em espaços formadores, integrantes de um
“Território Educador”, diferente do que é hoje imposto e/ou condicionado, passa a
ser elemento do território, e, não somente sobre o território, com contribuições do
lugar para a sua construção. A escola, agora “Escola Cidadã” (FREIRE, 1997),
começa a seguir o desejo daquele lugar, em um processo que ela o transforma e por
ele é transformado. Formar crianças, jovens e adultos, além da formação
educacional básica, para, por exemplo, recuperar as encostas, aprimorar técnicas
agrícolas, para desenvolver espaços de sociabilidade, cultura e lazer, adequar
habitações, apropriar-se de técnicas de desenvolvimento sustentável, discutir sobre
o perigo das represas, ampliar as possibilidades de formação profissional, preservar
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e promover atividades ancestrais e de valorização étnica-cultural-racial, desenvolver
novos processos produtivos, etc. Nesse sentido, por meio do território, a Escola
Cidadã”, ganha um novo componente, a comunidade educadora, que “reconquista a
escola no novo espaço cultural” do território, “integrando-o a esse espaço,
considerando duas ruas e praças, árvores, bibliotecas, seus pássaros, cinemas,
bens e serviços, bares e restaurantes, teatros, suas igrejas empresas e lojas... Enfim
toda a vida” que nele pulsa (GADOTTI, 2006, p.135).
O território dá elementos para a escola, e a escola assim devolve ao espaço,
por meio de uma troca proposta por um grupo social em sua expressão concreta,
uma construção coletiva de um ideal democrático.

Para Dewey (1979), o ideal

democrático é formado por dois elementos:
O ideal democrático – Os dois elementos de nosso critério se orientam para
a democracia. O primeiro significa não só mais numerosos e variados
pontos de participação do interesse em comum, como também maior
confiança no reconhecimento de serem, os interesses recíprocos, fatores da
regulação e direção social. E o segundo não só significa uma cooperação
mais livre entre os grupos sociais (dantes isolados tanto quanto
voluntariamente o podiam ser) como também a mudança dos hábitos
sociais – sua contínua readaptação para ajustar-se às novas situações
criadas pelos vários intercâmbios. E estes dois traços são precisamente os
que
caracterizam
a
sociedade
democraticamente
constituída.
(DEWEY,1979, pag. 93)

Dá-se aos membros da comunidade, a partir do seu território, a oportunidade
de dizer a escola que almeja ou a que precisa, de interagir sobre seus conteúdos e
espaços, conjuntamente com os órgãos governamentais, que sozinhos não
possuem fôlego, instrumentos ou desejo para fazê-lo, ou se o Estado tornasse
omisso, a comunidade possui autonomia e força para buscar alternativas para
reivindicar e/ou superar esta condição. Se dá também a oportunidade de uma
gestão participativa em um processo continuo, ajustada as novas realidades e
necessidades de desenvolvimento que se originarem, fortalecendo os laços
comunitários e o sentimento de pertencimento ao lugar, além de emporedar seus
membros como agentes da transformação, identificando e elegendo os aspectos e o
modo como desejam intervir. O grupo passa a promover a conscientização sobre o
que se é e supera um processo de alienação e marginalização a qual foi por tanto
tempo submetido. A escola, frente a ação e desejos da comunidade, se adapta a
maneira estratégica na sua formação, mudando radicalmente as suas relações, dos
seus espaços e dos seus programas arquitetônicos, é construído de maneira
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gradativa pela participação de desejo de todos, de acordo com o tempo que o grupo
se emancipa, se promove e se educa (Ver Fig. 164).
Figura 164 – Diagrama André Lopes Território Educador – A Escola como embrião
de formação do território.

Fonte: autora, 2017

Surge então, dentro das possibilidades dessa pesquisa, duas hipóteses. A
primeira, a escola nasce de uma condição dada e vai sendo desfigurada e
configurada pela comunidade, de acordo com o território, pois está ainda não sabe o
que é, está em processo de descobrir-se. A segunda, é a partir dessa cultura, ou,
desse desejo comum, já de início se propõem a escola e os espaços que se deseja.
Ambas as formas, a partir da escola, agregasse outros espaços e equipamentos de
interesse, em um sistema de nucleações, em uma forma de adaptar e definir o
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programa arquitetônico que esta deve ter, e, a partir das decorrências das
transformações, discutir quais são seus limites de coerência e assim a determinação
da expansão de sua abrangência territorial. Nesse sentido, a reconversão pode não
se limitar a comunidade André Lopes e tocar as outras comunidades. Assim,
reestruturasse o território, indicando os espaços, programas e equipamentos
necessários para a construção de lugar, que, permita o resgate e a preservação
cultural, o desenvolvimento econômico sustentável, representatividade política e
valorização identitária, histórica e ética. Pode ser, então, que determinasse que a
questão escolar não corresponda a um edifício, considerasse um sistema de áreas
livres, uma plantação, o Rio, as cavernas, a mata, as habitações, enfim, o que seja
conveniente para o fortalecimento da coletividade.
Enfim, um “Território Educador”, que permita o resgate e a preservação
cultural,

que

promova

o

desenvolvimento

sustentável,

que

fortaleça

a

representatividade política de seus membros, que promova a valorização identária,
étnica e histórica. No território que educa, “todos os seus habitantes usufruem das
mesmas oportunidades de formação, desenvolvimento pessoal e de entretenimento
que ela oferece (GADOTTI, 2006, p.134). Deixa-se a paisagem que reflete a miséria,
a pobreza, a desorganização, a ausência de uma estrutura sociocultural, agora
regada de sentido, princípios, valores e diretrizes, e ao mesmo tempo que o grupo
se articula, se aproxima de sua memória em um processo que se retroalimenta e se
fortalece. Assim, dar a comunidade e ao território a oportunidade de ser mais, de dar
força e materialidade ao desejo latente de acesso à melhores perspectivas de futuro,
hoje invisível, por meio de uma grande dinâmica dialógica. A revisão do espaço do
equipamento escolar é incorporada a uma frente de ação comunitária, sobre, com e
para o território, dentro das espacialidades que ele pode conter e distribuir,
associadas a estruturas espaciais estratégicas, agrupadas ou por meio de
nucleações, articulando as relações sociais e culturais hoje soltas, porém latentes
dada as provocações políticas e históricas.
Ressalta-se, portanto, a revisão das políticas existentes constituídas a partir
de lógicas e fórmulas clássicas. Formar para a cidadania é um das – senão a
principal – maneira de findar a imposição à está comunidade de resignar-se em
relações subalternas à um sistema maior que a desconsidera. O lugar e suas
pessoas precisam ter a capacidade e os meios para gerar a sua própria resistência,
construindo a partir do seu território, conforme sua escala, por meio de uma

294

compreensão histórica, social, política, cultural, econômica, étnica e de sua inserção
no mundo. Essa talvez seja uma possibilidade de reconversão de outros territórios
fragilizados e vulneráveis, que recebam ações da política pública e do mercado com
base em diretrizes preestabelecidas que não respeitam a sua história e memória, e
acabam por definhar qualquer perspectiva de emancipação.
Uma coisa é a conquista de uma personalidade forte, capaz de romper
preconceitos. Outra coisa é adquirir os instrumentos de realização eficaz
dessa liberdade. Sozinhos, ficamos livres, mas não podemos exercitar a
nossa liberdade. Com o grupo, encontramos os meios de multiplicar os
esforços individuais, mediante a organização. É assim que nosso campo de
luta se alarga, e que um número maior de pessoas se avizinha da
consciência possível, rompendo as amarras da alienação. É também pela
organização que pessoas mais inconformadas se reúnem, ampliando,
destarte, sua força e arrastando, pela convicção e o exemplo, gente já
predisposta, mas ainda não solidamente instalada nesses princípios
redentores. (SANTOS, 2001, p.104).
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6 CONCLUSÕES
6.1. Sobre o objeto de estudo
A Comunidade Remanescente Quilombola André Lopes constituísse como
uma comunidade que apresenta grande parte dos seus direitos negados, em um
processo de educação formal que não é integral, integrado e integrador, em um
território com condições precárias e/ou limitadas, composto por edifícios em
igualdade de condições, como o equipamento escolar da Escola Estadual Maria
Antônia Chules Princesa, que, mesmo possuindo grande relevância afetiva e
simbólica à sua comunidade, são impostos à uma organização e construção sócioespacial-social a partir de lógicas mercadológicas e políticas externas aos preceitos
e valores comunitários, que reforçam a mutilação dos direitos de seus membros,
alimentando assim um ciclo de miséria e pobreza, e que, de modo inconsciente aos
seus membros, incube à estes o papel de agentes e guardiões desta situação. A
transformação deste território em um “Território Educador” é de fundamental
relevância para a saída deste impasse.

6.2 Recomendações ao Estudo de Caso
6.2.1 Recomendações ao Equipamento Escolar
Frente as necessidades de seu território e de seus membros, recomenda-se
que o equipamento escolar Escola Estadual Chules Princesa seja o elemento
fundamental de transformação social por meio da formação para a cidadania, a partir
do território. Que seja ponto de partida para a construção coletiva de um “Território
Educador”, que de nova condição aos espaços existentes, afim de promover a
emancipação dos membros das Comunidade Remanescentes Quilombolas do
Médio Ribeira, por meio da formação teórica, técnica e territorial, e, que possa servir
de exemplos às outras comunidades igualmente frágeis e vulneráveis. Para isso,
aponta-se os seguintes quesitos que poderão ser abordados pela escola, pela
comunidade e pelo Estado, a partir da revisão das políticas públicas educacionais e
da capacidade de transformação que esse território virá a ter a partir do “Território
Educador”:
1) Educação para a cidadania;
2) Atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola;
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3) Promover o Ensino de Jovens e Adultos Quilombolas;
4) Ampliação dos recursos financeiros;
5) Melhoria e ampliação dos espaços do Equipamento Escolar Maria Antônia Chules
Princesa;
6) Abertura da escola à comunidade, da utilização das instalações físicas, a
programas de formação acadêmica e profissional;
7) Formação de um conselho participativo comunitário para a tomada de decisões
em um processo continuo visando a melhoria frente as problemáticas que se
apresentarem, da definição do projeto pedagógico, das atividades, dos programas
arquitetônicos e dos espaços.
8) Escola como embrião de formação do território quilombola;
9) Descentralização dos espaços escolares, considerar o território como uma grande
possibilidade do aprender e experienciar;
10) Promover atividades de valorização da identidade, culturas e saberes ancestrais;
6.2.1 Recomendações ao Território
Se possível, a partir do “Território Educar” e/ou do fortalecimento da cidadania
para com esta comunidade, indica-se a reconversão da lógica e das qualidades do
território pela participação ativa de seus membros, em reivindicar melhores
condições e/ou por autonomia e capacidade própria de modifica-las, principalmente
ao que tange aos seguintes quesitos:
1) Regularização fundiária (titulação), afim de garantir o resgate, a preservação e a
promoção dos valores tradicionais e assegurar embasamento legal e territorial para
a emancipação social, política, econômica, cultural e social da comunidade;
2) Retirada de terceiros da comunidade, afim de preservar a unidade territorial, e
assim garantir os objetivos do item 1, além de assegurar a preservação ambiental;
3) Adequação legal para a utilização do território, com destaque Áreas de Proteção
Ambiental, principalmente ao que tange com a regularização, direcionamento e
abertura da roça para a subsistência. Planejar, executar e promover, dentro de um
processo participativo comunitário, o Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental Quilombos do Vale do Ribeira.

298

4) Melhoria e ampliação de rede de distribuição de energia elétrica;
5) Melhoria e ampliação do sistema de coleta de lixo;
6) Manutenção das estradas e rodovias;
7) Abertura e pavimentação de novos acessos e rotas de circulação, de pedestres e
veículos;
8) Melhoria e ampliação dos sistemas de mobilidade de transporte público;
9) Melhoria e ampliação dos sistemas de iluminação pública;
10) Melhoria e ampliação dos sistemas telefone público e implantar de rede de
telefone móvel;
11) Adquirir computadores e internet;
12) Instalação de Rede de Esgoto e Tratamento e distribuição de água;
13) Planejamento socioeconômico e ambiental afim de garantir o desenvolvimento
sustentável da comunidade;
14) Planejamento para o uso e ocupação do território; especialmente sobre um
sistema de áreas livres, de reuniões e equipamentos culturais.
15) Assegurar assistência técnica para os projetos da comunidade e para a
construção do território;
16) Planejamento sobre a desocupação de áreas de risco e área de ocupação da
faixa territorial próxima ao Rio Ribeira de Iguape;
17) Planejamento para a melhoria das habitações existentes e ampliação do número
de unidades habitacionais;
18) Melhoria e ampliação da frequência de atendimentos voltados a Saúde; Melhoria
do Edifício e Aquisição de Ambulância;
19) Programas de conscientização e auxílio ao alcoolismo, violência doméstica e
racial, doenças sexualmente transmissíveis e uso de entorpecentes ilegais.
20) Planejamento e programas para promover e intensificar a relação das
comunidades com os órgãos públicos;
21) Planejamento e programas para promover e intensificar a relação entre
comunidades;
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22) Planejamento e programas para promover e intensificar novas oportunidades de
desenvolvimento econômico;

6.3 Recomendações à Projetos e Pesquisas Futuras
De acordo com as percepções e constatações realizadas durante essas
pesquisas, afim de fomentar a reflexão sobre projetos futuros, sugere-se as
seguintes recomendações:
1) Impreterível leitura do contexto de inserção, buscando a compreensão do lugar
nos quesitos de conforto ambiental e eficiência energética assim como evitar a
descaracterização, aculturamento, do modo de vida das pessoas deste lugar;
2) Se dentro da premissas construtivas da Fundação de Desenvolvimento da
Educação (FDE), recomenda-se a investigação sistemática sobre a efetiva
contribuição deste tipo de política e modo de construção de espaços educacionais
em larga escala, não somente do ponto de

vista econômico, político ou

administrativo, mas também sob o caráter epistemológico primordial que

se

pretende nos espaços de aprendizagem, para os educadores-educandos, para os
educandos-educares e para a comunidade a que se dispõe, assim como o emprego
universal

de

tipologias,

técnicas

e

materiais

construtivos

respondem

as

especificidade bioclimáticas e geomorfológicas de cada região;
3) Se faz importante a investigação sistemática dos processos pedagógicos como
contribuintes para a construção de um Território Educador e como se rebatem nos
projetos arquitetônicos e urbanísticos e em seus programas, uma vez que as
conformações históricas espaciais da arquitetura dos espaços de aprendizagem
promovem a hierarquia do saber (FREIRE, 1997) e inibem a formação para a
cidadania;
4) Se faz importante também a investigação sobre os espaços tradicionais para a
educação, da perspectiva das reais necessidades, implicações e desdobramentos,
desses espaços estarem exclusivamente inscritos em espaços construídos;
5) Ressalta-se a compreensão sobre o equipamento escolar como um polo
estruturador simbólico e funcional da comunidade, logo o programa arquitetônico,
deve responder as reais condições e necessidades desta. Muitos desses espaços
são zonas eleitoras, espaços de reunião e assembleia de organizações civis, como
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cooperativas e associação de moradores, espaços de lazer, promoção e valorização
culturais, de atendimento à programas itinerantes de saúde, espaços de distribuição
de alimentos e doações de várias naturezas, entre outras atividades. O espaço do
complexo escolar precisa ser pensado como uma oportunidade inicial de suprir as
debilidades e deficiências de infraestrutura deste território. Neste contexto as
entidades e órgãos mantenedores desses espaços devem disponibilizar , além da
efetiva participação das comunidade nas tomadas de decisão para futuros
direcionamentos, recursos humanos e econômicos para além das atividades
pedagógicas ou para a manutenção dos sistemas prediais, assim como a
complementação das atividades já propostas visando a melhoria da qualidade de
vida da comunidade, por exemplo alteração dos horários de funcionamento da
escola, abertura da escola aos finais de semana, composição do corpo de
funcionários que sejam da comunidade, cursos profissionalizantes, entre outros.
5) Estudo sobre os territórios brasileiros afim de ampliar o entendimento das
deficiências e potencialidades de nosso território e de sua gente, das diferentes
culturas e dinâmicas, afim de transformar positivamente nossa realidade como
nação, possibilitando a ampliação dos bancos de dados que sirva de apoio às
escolhas e experimentações projetuais.
5) Aproveita-se a pesquisa para aconselhar a revisão dos currículos das Faculdades
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, considerando a valorização do patrimônio
histórico cultural nacional, riqueza do tema função social da Arquitetura e do
Urbanismo, formação do povo Brasileiro, desafios contemporâneos que se
apresentam, gentrificação, reforma agrária, desigualdade social, entre outros. Isso
pois, além do necessário posicionamento dos arquitetos e urbanistas para os rumos
do país, principalmente em tempos tão obscuros em que estes demonstram-se
adormecidos, da urgência de conhecer e preservar as atribuições da profissão que
há tempos passa por um processo de esvaziamento, mas também considerar o
território nacional como um potencial campo de trabalho, negligenciado e
desconhecido, muitas vezes porque são estudados somente os grandes núcleos
urbanos já consolidados.
6) Recomenda-se, por fim, a promoção da APO, não só no meio acadêmico de pósgraduação, mas a sua prática na graduação e no cotidiano profissional como
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oportunidade de se refletir sobre os espaços produzidos e a partir desta reflexão
redirecionar a atuação presente e futura;
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Apêndice B - Registro de entrevista com equipe de coordenação da Escola
Estadual Maria Antônia Chules Princesa
24 de abril de 2017, Eldorado, São Paulo, Brasil.
Duração: 95 minutos e 40 segundos.

T: Autora
J: Diretora Professora Josemira dos Santos Solposso
R: Coordenadora Professora Raquel Daniela Silva

T: Bom dia Professoras Jô e Raquel! Continuando o que conversamos, gostaria de
saber um pouco mais sobre a escola, seus espaços, dinâmicas, dificuldades,
potencialidades. Desculpe-me por estar um pouco ofegante, estava realizando
medições na parte externa e estou com um pouco de calor. Como pude perceber,
não temos árvores na escola?
J: Bom dia! Esquisito isso, né? Puxa vida, eles deveriam focar bem o lado do manter
a natureza, preservar a natureza, a importância da natureza na vida do ser humano.
Aqui na região né? É quilombo, poxa! Nós estamos aqui em um parque estadual e
eu fiquei assim abismada quando cheguei aqui. Tanto que cheguei, a única árvore
que tinha aqui na escola é uma que tem esse Ipê, que você pode ver, ele que é a
salva vida de todos dali. Na época de sol é uma briga danada. Todo mundo quer pôr
o carro, todo mundo quer um pedacinho para ficar à sombra. Ai eu já pedi, já
movimentei, o grupo de lá de cima, já pedi mudas de plantas e de árvores e plantei
aqui dentro. Plantei aqui uma, duas, três...
T: Vingou?
J: Está aqui oh! Está bem bonitinha! É uma dificuldade realizar mudanças por aqui, é
sempre uma luta, tomamos iniciativa. Aqui acaba sendo um depositário de alunos.
Para você ver, estamos precisando de arquiteto!
T: Isso é bom! A tendência é sempre dificultarem o nosso trabalho, mas como você
se posiciona é que diz quem você é.
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J: É verdade! E outra coisa, antes de ser diretora eu fui aluna, entendeu? Passei por
escolas super tradicionais, eu estudei em colégio de freira, passei por escolas que
estavam na beira da ruína quando minha escola estava em reforma, em Santos, e
eu tive que ir para uma escola próximo à favela Dique, Dique do Pompeba, tivemos
que ir para essas escolas feitas de madeira, “rapidinhas”, feita de, como que fala,
aqueles compensados de Eucatex, foi feita rápida. Então eu já passei por vários
tipos de ambiente que não me agradavam. Eu sentia que aquilo me chocava como
aluna, como pessoa, entendeu? Aí passei em escolas tradicionais, trabalhei em
Itapeúna, que a escada era assim (íngreme), um morrão, fizeram a escola aqui, a
escola, e deixaram o morro aqui, você não enxergava a escola. Eu movimentei a
comunidade para baixar aquele morro, para ver a escola, você entendeu? Então
assim, trabalhei em escola térrea, no Jayme (E.E. Dr. Jayme Almeida de Paiva), que
era moderna, a mais antiga de Eldorado que é a Viana (E.E. Professora Maria das
Dores Viana Pereira), sou titular lá. Então vim parar aqui, uma escola que é ao
mesmo tempo ela parece uma escola campestre, mas que foi mal construída. Ela
não foi observada as necessidades das partes sociais, questão ambiental, foram
esquecidas essas partes.
T: Acaba virando que nem você falou no início, quase um depositário de alunos.
J: Isso, exatamente! E a gente percebe que, antigamente, os alunos tinham uma má
vontade de vir. Hoje, eles dizem que querem ficar o dia inteiro na escola, se deixar,
né Raquel?
R: Eles sempre perguntam: tia podemos ficar? Temos que fazer uma pesquisa, nós
vamos fazer não sei o quê. Todo dia! Todo dia temos aí praticamente cinco, seis,
dez alunos as vezes, querendo ficar nos dois períodos da escola, para eles às vezes
é mais interessante ficar aqui do que ficar em casa. Quando tem treino (prática
esportiva), né?
J: A turma da C, a Ilda me contando, a gente estava vendo a estatística, sentamos
né, é por isso que não conseguimos abrir uma turma ainda. Por quê? Porque é uma
falta de alunos da turma da A, C e D. Aí a partir de 2015, eles ganharam um torneio,
que foi em 2015, chegaram a interestadual, regional e interestadual, foram jogar lá
em Santos. Então isso já levantou a autoestima deles. Aí falei, vou comprar isso
para vocês, vou comprar aquilo. Vocês fizeram direitinho, não faltaram, vocês tem
isso, tem aquilo. A questão também alimentar, é fundamental.
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T: Como é a merenda daqui?
J: A merenda daqui ela não é que seja de péssima qualidade, eu acho que é a
quantidade. Acho que em quantidade ainda fica devendo, né Raquel? Nós
conseguimos 70 quilos de doação de feijão, no ano passado, no finalzinho do ano. E
eles comem feijão, a única escola que está comendo feijão e arroz.
T: O que vocês recebem aqui, é vindo do Governo do Estado ou é da Prefeitura de
Eldorado?
J: É do Governo do Estado, é repasse né, aí vai para o CONAE, PNAE, aí um dia
eles fazem a licitação, ai compra, aqueles da agricultura familiar, dão preferência
para o pessoal do município, mas não dá certo. Que nem a carne que deu problema,
ficamos quarenta e cinco dias sem “mistura” aqui, por causa de um problema no
programa de licitação.
T: Vocês acabam sendo reféns dessa burocracia que é. Para fazer reforma aqui,
você já falou, é complicado. Quando vocês reparam em alguma demanda, vocês já
entram em contato com o FDE (Fundação para o desenvolvimento da Educação)?
J: Nós entramos em contato, mas não temos muito retorno não. Por exemplo, esse
quartinho que nós construímos ali, foi por verba própria, recurso próprio. Nós
fizemos rifa, alguma coisa, alguma promoção para a gente arrecadar dinheiro. Mexe
com a comunidade, vê com os alunos, professores. Todo mundo se envolve. Nós
temos aqui duas vezes ao ano uma doação que chama “Presença do Japonês”, a
gente é escolhida, eles vêm de São Paulo, eles trazem sexta básica, doam roupas,
as vezes roupas usadas, as vezes roupas novas, chegam nesse dia né, que é um
final de semana, eu tenho que movimentar a equipe para vir trabalhar, para vir
ajudar, no final de semana, e, nesse final de semana chegou a ter mais de três mil
pessoas. Principalmente no final do ano. No meio do ano, agora em junho e julho,
chega na faixa de mil, mil e quinhentos pessoas, mas no final do ano chega a ter
mais de três mil pessoas aqui na escola.
R: Vem ônibus de várias cidades.
J: Chega a ter quinze, dezesseis ônibus. Ano passado teve vinte e dois ônibus.
T: Aqui é uma escola referência na região. Você vai procurar Eldorado, sempre
aparece a “Chules”.
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J: É que a “Chules” é a única escola que é essencialmente quilombola do Estado de
São Paulo. Ela atende todos os quilombos aqui. Ela está no Quilombo André Lopes,
mas ela atende à seis quilombos, seis ou sete. André Lopes, Ostras, Sapatu,
Nhunguara, que se divide em duas, Nhungara um e dois, Ivaporunduva, Galvão e
São Pedro. E também estamos atendendo à alunos de Iporanga também.
T: E como os alunos chegam até aqui?
J: Temos transporte. O Prefeito. Como aqui é próxima, você vê o instituto técnico
(ETEC) ali, então a gente tem um curso que é compartilhado que é o “Vence”,
entendeu? Que é de administração, que é um curso que eles fazem o ensino médio
de manhã e o técnico à tarde.
T: E tem bastante procura?
J: Não. Porque, acho que a coisa não foi feita assim, com tanto de educação, com
atração, faltou isso. Esse ano que tivemos uma reunião com a turma do ETEC e eles
estão com outro pensamento.
R: Para oferecer transporte, merenda, almoço, é tudo difícil.
J: E as comunidades aqui tinham uma visão que essa ETEC seria só para as
comunidades, mas não é bem assim.
T: Porque Eldorado (núcleo urbano) não tem ETEC, por exemplo. Tem que ir para
Registro.
J: A ideia que as comunidades.... As comunidades lutaram muito para adquirir as
coisas, essa escola por exemplo foi com a aquisição de luta deles. Então tudo que
eles conseguiram na vida foi assim, através de luta. Titulação de terras,
reconhecimento de ser quilombo, as áreas, o seu redor, então tudo que eles
conseguiram para eles, até aquisição de carro, de trator, eles têm tudo isso aí, o
quilombo é bem montado. Foi através de luta. Então eles achavam que a ETEC ali
seria deles, e de mais ninguém.
T: Isso, as comunidades que achavam ou o pessoal da ETEC?
J: Não, as comunidades. Aí viu que não funciona, aí nós tivemos uma proposta, levei
uma proposta para a Secretária de Educação, primeiro para a Diretoria de Ensino,
propondo de passar nossa escola para lá, para a ETEC, e aqui passaria ser
municipal. Porque aqui, nossa escola é compartilhada. Nós atendemos municipal, do
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quarto ao quinto de manhã e o “pré” à tarde, nós atendemos Estado do sexto ao
terceiro colegial e nós também trabalhamos com a ETEC, então nós temos três
modalidades aqui. Se a gente for colocar isso na ponta do lápis e as preocupações,
e os problemas, que trazem para nós, entendeu? A gente tem que resolver tudo! Eu
sou diretora do Estado, ela é coordenadora do Estado, mas nós resolvemos
problemas de todas essas esferas, municipal, estadual e federal.
T: As aulas da ETEC também são oferecidas aqui?
J: São. Eles têm aula de manhã aqui.
T: Lá fica aberto sempre?
J: Sempre! Lá a estrutura é outra. Lá eles têm vigias, vinte e quatro horas. Eu não
tenho um inspetor de aluno aqui! Não tenho um vigia, eu não tenho nada! Essa
escola em 2015 ela foi assaltada! 2015 ou 2016?
R: Ano passado?
J: 2016, levaram todas as placas mãe, entraram ali na nossa sala de computador.
R: Levaram a televisão do pátio.
J: É!
R: Televisão enorme!
J: De vinte e nove polegadas, aquele “tubão”! Então, não temos uma zeladoria, fica
a mercê.
T: Foi por causa desse furto que as grades foram colocadas?
J: As grades já tinham, na verdade elas estão aí para delimitar espaço. Porque os
alunos pulavam, eles não tinham noção. A escola quando ela foi aberta aqui ela não
tinha muro, entendeu. Então a comunidade estava dentro, os alunos estavam
dentro, fora, dentro, então a outra diretora falou assim, para colocar em ordem,
primeira coisa, murou a escola, colocou grade para delimitar, hoje, não tem muito
trânsito neste corredor porque eu proibi, também, porque era demais.
T: Vocês não conseguiam trabalhar por que ficava muito barulho?
J: Exatamente. Os alunos passam para pegar papel higiênico ali na secretaria, por
que temos que controlar isso também, com a questão de economia do Estado, foi
cortado um monte de coisa. Nossas impressoras foram cortadas. As impressoras
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que temos aqui, somos nós que bancamos! Os professores fizeram prova, foi com
“vaquinha”.
T: Todas as provas realizadas da escola saem do “bolso” de vocês?
J: Do bolso dos professores. A tinta da secretaria, a colorida, porque só tem uma
funcionando, foi com o meu dinheiro. Nosso suprimento é de trezentos reais né?
T: Engraçado, pois vocês como referência, das comunidades mesmo, vocês
atendem sete comunidades, três escalas de organização da federação, e é do bolso
dos professores que sai o dinheiro?
J: Nós recebemos, nossa verba de suprimento é de trezentos reais, para comprar
produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de cozinha e produtos de
escritório. Como é que você vai comprar tudo isso?
R: Só detergente, é um por dia!
T: Quanto o mobiliário das salas de aulas?
J: Eu dei uma melhorada. Eu fiz um “maracumbaxos” aí, minhas amizades,
entendeu? Se dependesse do Estado. Se tiver que implorar eu imploro. Eu consegui
uma geladeira, se você ler os e-mails (risos), os meus pedidos de S.O.S. para o
dirigente, para a Secretaria de Educação, minha geladeira era do tempo, de quando
é a escola?
R: De 2006?
J: Desde 2006 a geladeira! Quebrando e mandando arrumar, nota! Para você ver, a
última arrumada dela, a gente precisa mandar arruma com a verba própria.
T: Você tem um “caderninho” de “verba própria”?
J: Tenho! Oh,
T: Eles restituem pelos menos, depois?
J: Não! Magina! Olha aqui, para a gente mandar de volta, olha aqui, para você ver.
Eu tenho que me virar! Mandei arrumar uma.... Quando eu cheguei aqui eu encontrei
uma de refrigeração de legumes e verduras, mandei arrumar essa, aí de tanto
implorar, eu falei, “tô com uma geladeira da comunidade, queimou minha geladeira,
o que é que eu vou fazer? ”, ele ficou acelerando, acelerando, aí ganhamos uma
geladeira esse ano. Nova. É assim minha filha, eu tenho que gritar! Porque senão
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não vai. Sabe? Não vai. É complicado! Mesma coisa você ter uma empresa que
você gerencia, você fica ali! Não tem dinheiro, que cobre, e vai, e vai. Vem a verba
do FDE? Vem! Dois mil e pouco.
T: Por mês?
J: Por mês? Não! Anual! Dois mil e, veio esse ano, dois mil e sessenta e dois reais,
eu acho. É para você dedetizar, limpeza de caixa d’água, mudança de portas.
R: E a fossa também...
J: Nem me fale! Nós temos um problema aqui, que é a fossa! A nossa fossa é
séptica, entendeu, então tem que vir tirar, dois mil reais para o caminhão vir tirar
aqui.
T: De quanto em quanto tempo?
J: De quatro em quatro meses. Dessa vez um caminhão, por que eu fiz um
escândalo, na nossa escola aqui, sempre a diretoria que pagava, aí nossa escola
não tem dinheiro, aí falaram que a gente tinha que pagar um “Nit”, aí falei “não
temos dinheiro”, então que é assim eu falei para o dirigente “olha professor, eu vou
largar a escola, eu vou voltar para o meu cargo, eu trabalho um mês, e peço minha
aposentadoria, já passei do meu tempo, eu tô lá porque eu quero, porque eu gosto
de trabalhar lá”, aí meu respondeu “Não! Eu dou um jeito de chamar o rapaz, e peço
para tirar para a Professora Josemira, tire para ela! ”. São três viagens, mas só fez
uma. Aí eu fui lá esses dias, semana passada, e disseram “Professora, não temos
mais dinheiro! ”, realmente o Governo do Estado cortou tudo, mas aí eu disse “Eu
não quero saber! Choveu uma “verbinha” aí, pode lá buscar as “m*” dos meus
alunos! ”. Você me desculpe, o que eu tô falando! (Risos).
T: Não! (Risos). Magina! (Risos). Não se preocupa! Poxa, mas é necessário, né?
(Risos). Não se preocupe, estou achando ótimo! (Risos). Por favor, continue!
J: Aí… (risos)
T: Você foi falar com o dirigente de São Paulo?
J: Não, com o regional.
R: Você tem que ver a tarde, começa a esquentar e você não aguenta o cheiro aqui.
T: Cheiro muito forte?
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J: Fortíssimo!
T: Vai todo o feijão para lá... (Risos).
J: Nem me fale menina! (Risos). É assim, é triste, mas é uma causa de luta, eu não
vou deixar de lutar. Enquanto eu estiver aqui eu vou brigando e conseguindo as
coisas! As tintas, algumas foram doação, outras eu comprei. A maioria foi doação.
Eu passo será na cara e vou pedindo. Você falou das carteiras, as carteiras eu fiz
um acordo com um amigo da prefeitura, aí peguei minhas carteiras velhas, doei para
uma tribo indígena e eles me doaram as novas, que eu vou te mostrar daqui a
pouco!
T: A respeito dos espaços, vocês têm biblioteca?
J: Sala de leitura. Não chega a ser uma biblioteca, e temos uma sala de informática!
T: Boa? Equipamento bom?
J: Razoável.
T: Os alunos utilizam?
J: Utilizam!
R: Os computadores são bons, mas não tem internet!
J: A internet, ela tem, mas é “lesma-chip”, entendeu?
T: “Lesma-chip”! (Risos)
J: A presidente do MEC (Ministério da Educação), responsável por tecnologia em
São Paulo, quando eu falei isso ela morreu de rir! (Risos. Ela me disse “Eu vou lá na
sua escola! ”, e ela veio.
T: Veio?
J: Veio! E toda vez que vem esses técnicos, que nem vem, ela que manda. Peguei
amizade com ela, ela é chefona do MEC, poderosa, poderosa mesmo, aí eu falo
“amiga minha internet desapareceu, está pior que lesma-chip! ”, ela me ajuda muito.
T: Aqui, tirando a ETEC, é o único lugar que as pessoas têm acesso à internet? As
práticas em salas de aulas incentivam a pesquisa online e a utilização dos
computadores?
J: Sim! Sim. Agora mesmo eles estavam lá, trabalhando Filosofia. Assim, e os
alunos adoram, né Raquel? Quando fomos furtados, ficamos seis meses sem
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internet. Aí eu fiquei enchendo o “s*” até eles arrumarem, aí eles arrumaram. Os
alunos perguntavam todo dia, “quando vai funcionar a internet? ”, todo dia! Tinha
época que a gente dava o nosso computador para o aluno usar de dó.
T: Suponho que as crianças daqui sejam de famílias muito humildes, né? E vem a
escola como um ponto de referência.
J: Essencialmente humildes.
R: Alguns bairros estão com Wi-Fi agora, André Lopes tem, na Associação de
Moradores aqui em cima, mas Sapatu não tem, São Pedro tem, Galvão eu não sei
se tem, acho que Nhunguara também não tem.
J: Algumas comunidades, as que são mais organizadas.
R: São Pedro tem até uma “salinha”.
T: Por exemplo, eu li isso na internet, gostaria de verificar isso com vocês, quando a
associação de moradores eles vinham discutir aqui na escola?
J: Hoje eles têm o espaço deles. Eles têm a construção de um centro comunitário,
mas eles trazem. Inclusive a presidente da associação de André Lopes, é nossa
funcionária aqui, trabalha na merenda. A gente sempre troca, que nem, se eles
precisam de alguma coisa a gente empresta para eles, quando eles precisam de
alguma coisa, eles emprestam. Eu doei quarenta carteiras para eles, entendeu. Eles
têm computador lá. Nosso “som” quebrou, eles emprestaram para a gente para a
nossa formatura. Nossa convivência é bem gostosa.
T: Eles chegam a utilizar o espaço da escola para alguma atividade?
J: O ano passado eles utilizaram para fazer a reunião das casinhas, a construção
das casinhas. Depois utilizaram a cozinha para fazer curso de panificação.
T: Aqui também é zona eleitoral?
J: É zona eleitoral! Para todas as comunidades quilombolas.
T: Tem um papel social importante a escola!
J: Tem, muito importante!
T: Quantos alunos vocês têm aqui?
J: Não chega a duzentos e trinta. Com municipal chegamos a quase trezentos.
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T: Quanto as Diretriz Nacionais da Educação, na opinião de vocês, cabem para essa
situação?
J: Tanto que não cabe, que nós estamos nos organizando, nos programando,
construindo o próprio currículo quilombola em conjunto com a Diretoria de Ensino,
está começando a caminhar.
T: Porque temos as Diretrizes Nacionais para a Educação Quilombola, mas são mais
direcionamentos né?
J: Sim, nossa intenção é que para 2018 esse currículo esteja pronto.
T: E vocês estão pensando em abordar o que, por exemplo?
J: Tudo, modo de vida, religião, trabalho, história, as festas, o papel da mulher na
sociedade.
R: Isso os professores já faziam, dentro das suas aulas eles já iam encaixando, mas
agora vai virar oficial.
T: Vocês acham que os espaços da escola favorecem essas atividades?
J: Eu acho que deveria melhorar, precisaria de um espaço para ter uma boa leitura,
nesse espaço de leitura eles poderiam fazer oficina de artesanato, porque o forte
deles aqui é trabalhar com o barro, com fibra, com fibra de banana, cipó, madeira, a
gente precisaria de um espaço para isso e nós não temos. Fazemos na medida do
possível. Que nem o professor, trabalhamos com grafite, chegando no meio do ano,
vão continuar trabalhando, a gente vai melhor a pintura, recuperar algumas.
T: Sala de artes, então, não tem?
J: Não temos! Não temos uma sala para a Educação Física e os alunos ficam aqui, o
que eu acho um absurdo, os alunos ficam de manhã, tarde, chega as seis horas vão
embora, chegam seis horas da manhã aqui, e vão embora as seis da tarde, ele não
tem um lugar para tomar uma chuveirada! Que higiene pessoal é fundamental! Não
tem vestiário! Tem banheiro, com mictório antigo, aquele que é “latrinona” grande.
Tudo aqui é difícil. O trânsito do profissional, ela mora em Itapeúna, eu moro em
Eldorado, nós temos professores que moram em Iporanga, temos professora que
moram em Pariquera-Açu, outros que moram em Registro, outros que moram em
Jacupiranga, você entendeu, tudo longe.
T: Têm professores que são das comunidades?
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J: Nós temos nosso professor de inglês, temos a nossa mediadora e a professora da
sala de leitura.
T: O que seria a mediadora?
J: A mediadora é aquela pessoa que tenta resolver os problemas internos e externos
da Escola, em sala de aulas também.
T: Uma conselheira?
J: Isso! Um cargo novo que foi criado pela Secretaria de Educação, que eles
queriam acabar esse ano, mas como deu certo, todo mundo fico em cima, aí
conseguiram manter. Sobreviveu! Aos trancos e barrancos mas sobreviveu! É um
cargo que funciona, hoje nossa realidade é outra, hoje é o jovem envolvido com
drogas,

com

violência,

promiscuidade,

“ocitude”,

abuso,

alcoolismo.

Aqui

infelizmente nós temos muito. Prostituição aqui é muito grande aqui, infelizmente,
porque não tem emprego! Não tem setor, não tem uma indústria, uma fábrica. Então
você vive essencialmente disso.
T: Os alunos buscam vocês? Do que eles vivem essencialmente?
R: Da agricultura familiar.
T: Eles não têm muita perspectiva de futuro?
J: A perspectiva a gente que leva para eles. Para acordar! Esse ano foi um grupo
grande de alunos para fora, seis alunos, estudar em São Paulo. Universidade!
Faculdade! Tudo pelo “Educafro”, porque eles não têm condições econômicas.
Então a “Educafro”. A Faculdade São Francisco, veio fazer o vestibular aqui pois
eles não tinham condições de fazer o vestibular lá. Usaram a escola para fazer o
vestibular aqui em janeiro. A escola deu café, almoço para eles né. Nós fizemos um
trabalho maravilhoso com eles. Temos alunos que estão fazendo Biomedicina,
Direito, outros fazendo engenharia, ciência constáveis.
T: Temos que formar algum arquiteto aqui! (Risos).
J: É! (Risos). Esse que está fazendo engenharia civil, é o único da família, o
primeiro. Família muito simples, muito pobre, pobre, pobre. Nem roupa! Muito filhos!
T: Vocês têm o controle desses índices? O perfil do aluno da “Chules”?
J: Temos! Temos no plano de gestão! Tudo marcadinho. Nossos alunos, vinham de
escola, a dois anos que cortaram, agora estão voltando, multisseriadas. Alunos com
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déficit

de

atenção,

déficit

de

aprendizagem,

alunos

com

problemas

socioeconômicos.
T: Vocês disseram sobre o trabalho com alunos que recebem maus tratos em casa,
eles procuram vocês ou vocês percebem em sala de aulas?
J: A gente vai percebendo, percebendo, estudando. No primeiro ano que eu cheguei
aqui eu percebi uma inibição dos alunos, depois comecei a perceber alunos
arredios, indisciplinados, alunos introspectivos. Aí fui pesquisando, conversando
ganhando terreno, confiabilidade deles. Aí descobri muitas coisas, de chegar aqui e
de chorar de se debulhar em lágrimas, de contar os problemas. Em questão de
quatro meses que eu cheguei aqui, né Raquel?
T: Você acha que valeria a pena a Secretaria investir em uma equipe assistência
social, integrar um assistente social?
J: Valeria! Tanto que tivemos uma briga na Prefeitura! Conseguimos trazer
psicólogos, nutricionista, assistente social.
T: Isso foi integrado ao corpo de atividades ou foi só por um período?
J: Por um determinado período. Assim, os alunos que nós conseguimos consulta
com psicólogos, eles estão tendo, fonoaudiólogos também. Conseguimos coisas,
que até dez anos nós não tínhamos tido.
T: Agora quando precisar de novo vocês terão que solicitar?
J: Exatamente. Fizemos esse trabalho, compactuamos também com a “Diretoria”,
conseguimos o “CAF” aqui, a psicóloga do “CAF”, tivemos atendimento com a
psicóloga do município, tivemos agora com a psicóloga do “Estado”.
R: O que foi muito bom para nós é que a Jô conhece todo mundo! Os pais, os tios.
J: Sabe por que? Que eu trabalhei nessa escola aqui de baixo, nessa escola
próxima aqui, que vocês sobem, em Itapeúna, no distrito? Trabalhei quatorze anos
naquela escola! Entendeu? E os alunos daqui iam estudar lá! Não tinham essa
escola aqui! Então eles foram quatorze anos meus alunos lá! Então os pais hoje, os
avós dos alunos, foram meus alunos! Então conheço todo mundo!
R: Ela também conhece todo mundo assim, promotor, juiz, sabe? Ela sabe onde ir!
T: Pois são tantas as dificuldades, tantas as burocracias, que ajuda muito conhecer
as pessoas!
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R: Sim! Então assim, ela deu uma agilizada! Colocou ordem em tudo! Que a gente
esbarra em tudo isso! Você não sabe para quem diretamente se dirigir, fala com uma
pessoa, “ah, não é comigo”, aí vai para outra, “também não é comigo”. Eles
começam a jogar! E ela não, “isso é com o promotor, vamos lá”. Então ela já tem
aquela ligação direta! Por ela conhecer tudo também, todos os bairros, toda as
comunidades. Ela faz parte do movimento deles, então muito mais fácil.
T: Vocês acham, dentro desses problemas todos, qual seria o principal problema?
Drogas? Alcoolismo? Abuso?
R: As drogas estão começando a aparecer, agora, nós temos um projeto para a
prevenção

às

DSTs

(doenças

sexualmente

transmissíveis),

com

a

USP

(Universidade de São Paulo), já a uns três anos, eles fizeram um questionário, eles
detectaram alguma coisa sobre abuso, pessoas que tem o vírus HIV, coisas que até
a gente não sabia, até apareceu um número muito alto, porque aqui todos são
familiares, aqui um é primo de “fulano”, tipo de “ciclano”, então as vezes é que eles
estão falando da mesma pessoas, não é que são outras pessoas. Acho que o pior
ainda é o alcoolismo.
J: É, misericórdia. Ainda temos alunos do terceiro ano, os alunos vinham
alcoolizados para a escola, um absurdo, tive que dar uma chamada nos pais! Os
pais também precisam tomar providências, né? Responsabilidade! E como eu tenho
muita amizade, eu nunca pedi nada para mim, eu já fui candidata vereadora, mas eu
nunca pedi nada para mim. Então, eles me conhecem, minha integridade, minha
postura, que o que eu consegui é pelo compromisso com meu trabalho, com o meu
serviço. Tudo o que eu peço é para a escola! Nunca para mim! Mas também quando
eles precisam, os empresários, a própria comunidade, os políticos, eu ajudo. Não
têm o que negar não.
T: Você tem que se fazer de outras formas de articulação, de outras relações, para
fazer a escola funcionar.
J: Uhum.
T: Se você pudesse listar os três maiores problemas aqui da escola, o que você
poderia listar?
J:

Problema em que sentido? Dinheiro! Que não tem. Um espaço para esses

alunos, um espaço fora, uma cobertura fora, um abrigo fora, para esses alunos
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ficarem, quando chove ou quando tem sol e um espaço aqui dentro para que eles
possam fazer um trabalho manual, seja artesanal, um trabalho escrito. Um espaço
aberto! Eu queria uma sala de multimídia. Eu queria uma oficina, fechada. Mas e ai?
Não tenho! Olá tudo bem? Essa é a nossa líder comunitária! Foi nossa aluna
também!
R: Nós até conseguimos uma época, um projeto de um quiosque! Tem uma área
bem grande ali!
T: Perto daquelas salas grandes ali atrás? Construíram depois aquelas salas?
R: Não, acho que aquelas salas eram da antiga escolinha que tinha aqui. Aqui já era
uma escolinha aqui entendeu, mas só era uma salinha! Aí teve a doação do terreno
aí eles fizeram a escola!
J: Essa planta aí fui eu que fiz! Esse croqui fui eu que reformei ele.
T: E não se preocupe que eu passarei para vocês depois as atualizações que eu
fizer. O arquivo digital também!
J: Hum! Muito bom!
R: A gente até conseguiu a verba para o quiosque! A gente até conseguiu o preço, a
madeira, as telhas. Mas aí, a gente não conseguiu contratar. Precisaria ser alguém
com CNPJ, precisaria ser uma pessoa que fizesse desde o telhado até o piso. E nós
não conseguimos achar alguém para executar.
J: Vinte e dois mil reais. Não acredito nisso! Foi uma correria para a gente fazer esse
projeto. Eu entrei em julho, e eu precisava que em novembro estivesse pronto para
eu não perder a verba! A antiga diretoria não socializou com eles, não conversou
com os diretores! Os professores são nota dez! Não tem o que reclamar! Tinha que
ter contado para eles, assim à toque de caixa! Quando eu contei para eles, eles
ficaram assim, todos assustados! Não sabiam!
R: O professor que fazia com ela foi embora no outro ano. Então quando ela foi
embora, não deu certo!
J: O projeto é enviado ou em fevereiro ou março! Abril ou maio já tinha saído o
projeto, já tinha sido aprovado! Mas o problema, falei para ela, que ela tinha que
divulgar. Que a escola na época estava passando por um processo da receita
federal, do imposto de renda. Aqui a gente faz de tudo, não tem tesouraria. Aí é um
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imposto de renda anual que a gente tem que pagar, que chama RAIAE, Registro
Anual de Informatização do Ambiente Escolar, e a contadora, ela teve Mal de
Alzheimer, entendeu, e a família e o marido foi perceber depois de três anos.
R: Não foi só aqui! Foi em várias escolas, que utilizamos o mesmo contador.
T: Esse dinheiro que vocês utilizam aqui, ele sai do FDE?
J: Tudo rifando! Fizemos uma rifa de uma bicicleta, uma quermesse quilombola! E
no dia do japonês, quando chega esse pessoal, a gente vende pastel, salgado!
Pagando dinheiro!
T: Esses japoneses são de uma organização não governamental?
J: Eles são espíritas, da mesma confederação que eu faço parte! Por incrível que
pareça, Deus não me colocou aqui à toa.
R: É uma promessa que ele fez aqui. Ele perdeu um filho no parque e foi achado,
desde então todo anos ele faz essas doações, duas vezes ao ano.
J: Além disso eu faço pedido para a escola. (Risos)
T: O que você costuma pedir?
J: Eu peço material escolar, eu peço material de escritório. Eu peço cortina!
Deixaram vinte e seis sextas básicas e setenta quilos de feijão. Me deram malha
tensionada para a gente fazer a festinha do enfeite da formatura!
T: Essas festas, vocês geralmente, além de sair do bolso de vocês imagino, vocês
fazem que tipo de comemoração?
J: O carro chefe aqui nosso é “Consciência Negra”! Dia vinte de novembro! E o treze
de maio (Lei Áurea). Nós temos outros projetos, um projeto compartilhado com a
Escola Lourenço Castanho em São Paulo. Nós temos o pessoal da USP que fazem
projeto aqui também! Entendeu! Nós temos um projeto com a ELEKTRO
(Eletricidade Serviços – Distribuidora), que tem um trabalho com os “meninos
ecológicos”, plantação de mudas, estudo da mata ciliar, eles ganham bolsas, os
alunos. Os alunos da USP também ganham bolsa, das faculdades de Educação e
Biológicas. Também realizamos um trabalho com o pessoal dos “Direitos Humanos”,
pessoal da ONU (Organização das Nações Unidas). Ele vem para instigar os alunos
e a comunidade a irem em busca dos seus direitos, de luta.
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T: Quem bom! Sempre precisa, por mais que aqui tenha uma quantidade
significativa, sem esses movimentos, sempre serão minorias.
J: Verdade.
R: Tem vezes que ele passa semana no bairro. Conversa com um, conversa com
outro.
T: Vocês acham que a “cidade” (núcleo urbano), tem resistência com as
comunidades daqui?
J: Hum, demais! Eles não aceitam, eles acham que as comunidades têm muitos
direitos e poucos deveres. Que eles são autônomos demais. Inclusive, apesar de
não estarmos falando de política, mas politicamente falando, eu tenho ideologia
“Petista”, não importa o que está acontecendo aí, eu acho quem errou tem que ser
punido, amo a ideologia “Petista”, amo, adoro! E, quando foi para candidatar um
quilombola, foi Seu Ditão (Benedito Alves da Silva) na época, eu avisei, não coloca
que os próprios irmão não votam nele, e foi o que aconteceu. A própria comunidade
de Eldorado não votou neles. Petista não votou neles, porque tinha um irmão
quilombola. O Seu Ditão é uma sumidade de pessoa, um amor de pessoa de tão
educado que é. É um líder de comunidade. Cara que tem uma bagagem e viajado,
foi para fora do país, conhece o Brasil quase todo, quase todos os quilombos do
Brasil ele conhece. O último, ele foi para Amazônia. Faz parte do Comitê das Bacias
Hidrográficas, então um cara que tem bagagem.
T: Além dessa resistência, existe um distanciamento? Por exemplo, as pessoas vão
daqui para Eldorado trabalhar?
J: Sim, existem, mas não são bem quistas, sou bem sincera ao falar. São bem
discriminados. Hoje eles têm o espaço deles, mas muita luta.
T: Que tipo de atividades realizam lá?
J: Uns trabalhando na Prefeitura outros no “Estado”.
R: No ITESP (Instituto de Terras do Estado de São Paulo).
J: Exatamente, na Pastoral da Terra, tem gente que trabalha na APAE (Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais). Só que é muita luta, eles são vistos como
ignorantes.
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R: Agora está começando a aparecer alguns formandos. De Educação Física, de
História, de Biologia. Agora eles estão começando a aparecer.
J: Tem um advogado.
R: A escola era para ter professores da comunidade, mas a gente não tinha essa
oferta. Não tinha professor suficiente. Ano passado teve Biologia, História,
Pedagogia, eles estão fazendo estágio com a gente.
J: Na verdade essa escola era para ter uma diretora quilombola, professores
quilombolas, funcionários quilombolas. Hoje nós temos os funcionários quilombolas,
todos, os terceirizados, os municipais e os estaduais.
T: O fato de existir poucos professores quilombolas aqui, três, isso interfere em
alguma coisa?
R: Tem mais alguns sabe, mas eles acabam saindo para a área de turismo.
J: Com os esportes, Boia Cross, canoagem, rafting. Trilha. Fundamentalmente o
turismo, eles trabalham com agricultura familiar para subsistência, com agricultura
orgânica, que é muito valorizada, inclusive que vai para fora, e o turismo. Ontem
mesmo tinha três ônibus em Ivaporunduva para comprar coisas. Então, eles estão
começando uma pousada, eles estão conseguindo uma estrutura boa.
T: Por quê André Lopes não tem essa estrutura?
J: André Lopes não é bem organizada ainda. É que lá, Ivaporunduva, é o mais
antigo. O quilombo surgiu ali. A bandeirante Maria da Gloria, deixou ali os negros e
foi embora para Portugal e não voltou mais. Foi dali que foi disseminando,
difundindo, de outros.
T: Então os quilombos aqui surgiram a partir dessa fazenda, uma bandeirante,
mulher, quem diria hein, foi embora. Eles sabiam do manejo da terra, sabiam das
coisas e dominaram o território.
J: Essa daqui foi uma delas, não vamos esperar a Dona Maria Joana da Gloria,
vamos construir nossa terra, vamos tomar conta, somos livres. Entendeu?
T: E os europeus e descendentes de europeu, resistiram a esse acontecimento?
J: Aqui a resistência não foi tanta, o ponto era estratégico para eles, muita
dificuldade, o único meio de transporte na época, em 1800-1900, era através do rio.
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Ai depois que veio a estrada de terra, que era horrível, que eu peguei essa época,
que chegava quebrada. Era rudimentar.
R: Aí tem a história do Bernardo Furquim.
J: Ele tinha várias mulheres né. Cada lugar ele tinha, foi ele praticamente que criou
esses povoados. (Risos).
R: Para ficar forte né, ele tinha uma mulher em cada ponto, fazia filhos.
J: Ele teve entre 50 a 70 filhos!
T: Então foi uma estratégia de domínio de território?
R: A intenção era essa mesmo! Era ficar forte e se estabelecer!
J: No período das bandeiras, dizem que essa Maria Joana da Gloria, no Brasil
Colonial, era para ela ir para São Vicente, desviaram e entraram pelo valo grande,
por Iguape, e vieram parar aqui. Dizem que ela era muito ruim.
R: Maus-tratos, dizem que ela era bem “ferrada”. Batia neles, era bem ruim.
T: Nunca tinha escutado falar de uma mulher bandeirista!
J: Tirou bastante ouro e levou, o pessoal tinha medo dela. Eles eram tão subjugados
a ela, que mesmo trinta anos depois, quando ela não estava aqui, eles tinham medo!
Ai no meio surgiu a Dona Maria Antônia Miliciana que era também ruim, considerada
“mulher-macho”, pois as atitudes dela na época eram consideradas, ela que instigou,
cada um tem que ser livre, vamos buscar nossa liberdade! Buscar seu território,
plantar a sua plantação!
T: Quem decidiu homenagear ela com o nome da escola?
J: Pela força dela, foi ideia das comunidades.
T: A escola surgiu pela luta das comunidades e decidiu homenagear uma de suas
líderes! Que interessante! Quanto a fundação dessa escola, foi dito que havia uma
escola pequena, essa escola foi fechada, aí estruturaram a “Chules”?
J: Não, nunca foi fechada. A “Chules” é do “Estado”, a escolinha é municipal. Eles
estudavam em Itapeúna. Eles queriam uma escola aqui!
T: Acho que se eu fizesse esse caminho todo dia, esse que eu fiz hoje, para chegar
até aqui, acho que eu parava de estudar, é longe!
J: Tinham que sair as três horas da manhã!

338

T: Isso não dá condições para o aluno vir pleno para a sala de aulas.
J: Então, as pessoas desse tempo, você pode ver não tem formação. Seu Benedito,
ele fez pedagogia e só ele. Senhor Antônio Jorge também fez pedagogia e o
Professor Antônio que fez história, na época, só, o resto não conseguiram se formar.
R: O Professor Antônio tinha um acervo muito grande daqui, da história, tinha livros
e mais livros, fotos. Quando ele morreu, a mão dele pôs fogo no quarto que ele tinha
tudo isso.
J: Ela ficou tão revoltada com a morte dele, que ele teve uma morte trágica. Foi
acidente, ele estava saindo da Escola e o Caminhão pegou ele.
T: Que triste!
R: A gente tinha mais material da história da Maria Antônia, ele tinha muita coisa.
J: E ele estudou velho! Ele fez supletivo! Ele formou no “Médio” e foi fazer história.
T: Aqui vocês têm formação de jovens e adultos?
R: Não tem mais!
T: Por quê?
J: É uma escolha da Secretaria de Educação, eles querem centralizar, eles querem
diminuir o gasto, e o Ensino de Jovens e Adultos, o EJA, foi jogado para Itapeúna, e
será o último ano!
R: Será o último ano!
J: Ano que vem só em Eldorado! Quem estudou, estudou, que não estudou não
estuda mais.
R: E novo começo tínhamos salas lotadas! Tinha muita procura!
T: Que pena! Estava pensando, “nossa que legal, é uma maneira de diminuir essa
dívida histórica um pouco.
R: Teve quatro anos.
J: Desde de 2013, 2012. Ai acabou! Teve gente que estudou!
R: E tinha o “Médio” noturno! Ai o Governo não quis mais médio!
T: A escola a noite fica fechada?
R: Por isso perdemos bastante funcionários!
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J: Perdemos a “Escola da Família”, uma necessidade, que a gente precisava!
T: Aqui que não possui infraestrutura, deveria ter. Seria fundamental!
J: Nem me fale! Mas o Governo fez a jogada dele! Ou você tem a “mediação” ou a
“Escola da Família”.
R: Aqueles que ficaram com a “Escola da Família”, o professor virou professor
mediador agora, com duas funções.
T: Não teria como resgatar a “Escola da Família” da família agora?
J: Teria, mas teria que acabar com a “mediação” da escola. A “mediação” deu muito
resultado, ela é muito importante.
R: Ela conseguiu ano passado abrir a escola aos finais de semana, mas precisava
de um professor. O professor estava interessado. Queríamos um professor da
comunidade, seria o ideal. Aí apareceu essa coisa da mediação.
T: E abrir por conta própria aos finais de semana?
R: Não pode. Antes liberavam a quadra para os alunos, mas como agora na ETEC
tem uma quadra que é da comunidade, então eles usam lá. Antes eles até utilizavam
a quadra.
T: A ETEC fica aberta aos finais de semana?
R: Não, só a quadra. São espaços independentes. A gente queria muito que tivesse
“Escola da Família”, porque não tem o que fazer né! Não tem infraestrutura! Os
meninos da Sapatu veem de bicicleta até aqui fazer treino! Eles vão em casa,
almoçam, se trocam, pegam a bicicleta e vem, fazem o treino e vão embora. A gente
aqui tem um treino à tarde e outro de manhã. É a única coisa que eles têm! Não tem
o que fazer!
J: Menina, com a “Escola da Família” eu já estava com quatro pessoas com projetos
aqui! Um de artesanato, que a gente tinha conversado, um de culinária, outro com
capoeira com outro rapaz, e um que não lembro do que era. Eu já tinha feito um
compromisso!
R: Eles também teriam aula de Inhamaruca.
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J: Ah, e uma escolinha de futebol! Já estava tudo firmado! Pedagogicamente essas
crianças iriam melhorar! Essas crianças não têm noção da importância dessas
atividades na vida deles! Até a questão da leitura, tudo isso melhora!
T: O que é muito ruim, tem todo um esforço, e essas desarticulações geram bastante
desgaste. A tendência é você sucumbir! Não sei até onde não é pensado para as
coisas funcionarem de uma certa maneira, branda, de se gerenciar.
J: Thais, vou ter que sair, já volto!
T: Claro Jô, fica à vontade!
R: Às vezes tem tanto projeto que no ano regular a gente não dá conta! Teria que ter
correr no decorrer das aulas para termos essas propostas extracurriculares, pois
temos o currículo pedagógico a cumprir. Seria uma hora que não, “vamos fazer uma
horta? ”, poderíamos cuidar da horta, seria tudo direcionado para a escola da família!
T: Com toda a certeza daria para fazer uma horta aqui!
R: Nós estamos com um projeto para usar aquele cantinho, o professor deu a ideia
de fazermos uma horta suspensa.
T: No muro?
R: A gente conseguiu o projeto! Vai vir a verba! Vai vir em julho, nós vamos tentar
fazer.
T: Temos só que observar a orientação do sol aqui, porque dependendo do tipo de
cultura que vocês queiram desenvolver essa orientação pode não ser a melhor.
R: Ali já tinha uma horta! Acho que deve ir bem! Aqui plantamos bolso, as meninas
fazem direto, os alunos sempre vêm se queixando de alguma coisa no estômago.
T: Ali é fachada norte!
R: Nossa essa sala é muito quente no verão! Quando bate o sol, nossa tem vezes
que é o dia inteiro!
T: Há a necessidade de tirar os alunos de aula?
R: Quando está no “verãozão”, tem. Nós temos dois ventiladores na sala, um que foi
instalado agora, o outro não sei o porquê ele liga e desliga. Então fica cinco minutos,
quinze parado!
T: Vocês sentem diferença desse bloco para o outro bloco?
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R: Os dois são muito quentes! Mas as duas salas, as primeiras, que pegam mais sol!
Essa daqui você fica de costas para a lousa, você sente o calor! No verão a gente
tinha muito problema, uma professora tinha tireoide, passava muito mal, tinha que vir
para o pátio, que também é muito quente, apesar de ser telha de barro, mas acho
que é a altura né. É muito abafado.
T: A ausência de áreas verdes contribui.
R: É muito abafado, coitada, passava um aperto. Remanejamos ela para a sala de
leitura que tem ar-condicionado, mas tinha dia que não tinha como.
T: Percebi que equipamento de proteção contra incêndio não tem né?
J: Voltei!
R: Não tem né Jô?
J: Nosso extintor já está vencido! Precisamos trocar.
T: Treinamento de pessoal para essas situações? CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes)?
R: Vou dar “redação” para eles! Já volto!
J: Não inclusive as instalações elétricas são precárias! O ano passado gastamos
quatro mil reais para reformar a parte elétrica da parte de ventilação. Ventiladores
queimando direto. Iluminação não deu para mexer, esse ano começou a queimar!
Na quarta-feira disseram que pegou fogo em uma lâmpada. Os fios são finos!
Antigamente era um ventilador, quando eu cheguei coloquei mais um, mas não
aguentava, não comporta. Esse ano fiz um quadro só para os ventiladores! Quero
ver se eu mexo na parte elétrica! Que está queimando muito os reatores! Vamos
almoçar aqui, comer merenda de escola?
T: Oba! Eu quero! Será um prazer! Jô, nesses dias talvez eu precise tomar parte do
seu tempo para ver as coisas sobre as quais nós conversamos, tudo bem?
J: Que nem o esgoto? Isso para mim é primordial! Para mim teria que sido colocado
lá fora! Se desse um jeito e puxar tudo isso aqui para fora! Acaba com esse mal
cheiro. Tem uma fossa lá fora, mas é pequena. Ah, amanhã teremos reunião de
pais!
T: Posso participar? Qualquer coisa posso ficar de fora, assim, olhando?
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J: Claro! É bom você participar! Então vamos almoçar!
T: Jô, queria lhe agradecer, agradecer a Raquel, muito obrigada por terem me
ajudado a conhecer melhor a escola!
J: Você é muito bem-vinda! Precisamos de mudanças por aqui!
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Apêndice C - Registro de entrevista com lideranças comunitárias
24 de abril de 2017, Eldorado, São Paulo, Brasil.
Duração: 31 minutos e 48 segundos.

T: Autora
M: Marina Rodrigues da Silva Moraes – Coordenadora da Associação de
Moradores da Comunidade Quilombola André Lopes
N: Natalina Vieira dos Santos - Representante comunitária

T: Boa tarde! Vou explicar um pouquinho da minha pesquisa. Estou fazendo uma
pesquisa aqui com a escola para ver se os ambientes, as instalações como um todo,
estão apropriadas para as atividades aqui desenvolvidas e como os funcionários, os
professores, e eu percebi que a escola também (...). Se quiser pode sentar também,
por favor! Se quiser participar!
N: Posso? Não é só com a Marina? Senão for comigo ...
T: Não, pode ser com você também. (Risos).
N: Senão for comigo ...
T: Claro, quanto mais opiniões, melhor! Eu percebi que essa escola tem muita
importância para a comunidade, de fato para todas as comunidades quilombolas
desta região, se puderem me contar um pouco, eu gostaria de um depoimento de
vocês, sobre a importância da escola para a comunidade. Qual é a importância que
essa escola tem para as comunidades quilombolas da região?
M: (risos)
N: (Risos). Tem bastante importância, né? Porque se não tivesse essa escola aqui
os alunos teriam que se deslocar daqui até Itapeúna.
M: Como faziam antigamente.
N: Tem que sair bem mais cedo de casa.
T: Me contaram que teve uma geração que tinha que pegar canoa, balsa.
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M: Sim, e isso não está muito longe não. Antes de ter essa escola aqui, eles vinham,
atravessavam a canoa, atravessavam barco, vinham, vinham para Itapeúna. Saia de
casa com o escuro e chegava em casa com escuro. Sofria, era sofrido. Agora
melhorou muito.
T: E as senhoras chegaram a estudar?
N: Em Itapeúna?
T: Sim.
M: Sim!
T: E faziam isso tudo? Toda essa rotina, “puxada para caramba”?
M: Que nem eu, eu estudei aqui até a terceira série, porque naquele tempo os pais
da gente não deixavam a gente estudar mais do que isso, porque moça não podia
sair para estudar para fora. Ai depois, quando eu já tinha os meus filhos, tinha um
professor aqui, aí eu fiz até a quinta série. Ai depois fui para Iporanga, de Iporanga
fui para Eldorado, e de Eldorado vim para Itapeúna, quer dizer, de Itapeúna fui para
Eldorado, aí terminei lá. (Risos).
T: Conseguiu concluir o segundo grau? Ai que bom!
M: É! Mas foi bem sofrido, e terminei assim mãe de filho, em 2002. Ai, mas para nós
é importante ter uma escola aqui, porque ela acolhe todos esses bairros vizinhos:
São Pedro, Galvão, Ivaporunduva, Nhunguara, Sapatu, Ostras.
N: Uma vez que teve, agora não está tendo né, mas quando teve o EJA aqui (Ensino
de Jovens e Adultos), bastante pessoas conseguiram concluir o ensino médio.
M: É verdade!
T: E o que vocês acham de não ter mais o EJA aqui?
N: Faz falta né! Porque tem bastante gente que não o estudo!
M: É! Ai não tem condução para fazer o EJA nem Itapeúna, nem em Eldorado, nem
em Iporanga, e as pessoas ficam sem estudar. Porque já é uma dificuldade para
estudar sendo de “maior”, imagina se deslocando assim, eles acham difícil.
T: Até mesmo porque tem que trabalhar nesse “meio de tempo”, né?
M: É.
T: E tem reinvindicação para voltar o EJA para cá?

345

N: Uns tempos atrás falaram que ia ter de volta, não sei o que aconteceu!
T: As senhoras moram em André Lopes?
M: Sim!
T: O que as senhoras acham do Quilombo André Lopes?
M: É bom né! (Risos). É o lugar que eu vim morar, eu morava em outro quilombo,
vim aqui com cinco anos, já “tô” com cinquenta e cinco, cinquenta e seis. (Risos)
T: Morava em que quilombo?
M: Em Nhungara! Ai depois vim para cá, e sempre aqui, já casei, criei meus filhos,
agora os meus netos.
T: E é bom viver em André Lopes?
M: Graças a Deus que a gente tem esse lugar aqui!
T: A comunidade é tranquila?
M: Ah, é!
T: E tem infraestrutura? Tipo, esgoto, água tratada?
M: Esgoto não é muito bom! A água encanada é meio complicada mas tem. E está
chegando mais um projeto aí. Agora a iluminação também não é lá grande coisa,
porque só tem em um pedaço lá em cima, acho que não chega a cinquenta metros
né? Aqui para baixo já não tem. Seria bom que fosse até mais a diante, até a vila,
mas, é bom, para sobreviver, nós que somos daqui não temos outra opção. (Risos).
Mas assim, para nós mais de idade, ou que a gente que tem um “servicinho”, ainda
vai, mas é complicado por causa dos jovens, porque eles ficam aqui, aqui é bom de
sobreviver, mas não tem um emprego fixo, aí tem que sair, embora. Estuda e vai
embora.
N: Não tem onde trabalhar. O ruim daqui é isso.
M: Tirando isso, é o lugar da paz, que a gente dorme bem, vive bem, sossegado.
T: E tem áreas para lazer?
M: A gente mais de idade assim fica mais em casa, mas as crianças, tem uma
quadra aí embaixo, e eles “vai”, e agora está para ser implantado uma academia
também, ao ar livre. A gente não vê a hora que chega! Porque aí estaremos fazendo
alguma coisa a mais.
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T: Vocês, que tem descendência mais próxima com os fundadores dos quilombos,
acham que com o passar dos anos a cultura quilombola está se perdendo? Ou não?
M: Sim! Bastante! Uma porção de coisas que tinham antigamente, agora está bem
mais devagar, já nem tem.
T: Tipo o quê?
M: Assim, que antigamente, tinha um pessoal que tinha roça, agora por causa do
“meio ambiente” que proibi tudo e todos as pessoas já não podem ter mais a sua
roça. Antes quando fazia uma roça, o povo fazia aquele mutirão, tudo se juntava e ia
para aquela roça. Ali trabalhava, de tarde vinha, almoçavam, eles bebiam café, era
todo mundo junto e agora não, já fica mais dispersado, porque agora não pode. Não
pode ter o serviço direito, você vai fazer um roçadinho, o “meio ambiente” já vem em
cima. São coisas que já perdeu bastante e é coisa da cultura nossa. E também, o
que oprime nos muito aqui são essas leis ambientais, porque você sabe que esse
verde aqui tem porque foram nossos antepassados que ensinaram o povo daqui
trabalha mas para o “meio ambiente” não, eles acham que se a gente fizer um
“roçadinho” qualquer, uma “plantaçãozinha”, para a sobrevivência da gente, porque
a gente não aguenta plantar para vender, eles acham que a gente está destruindo a
mata, e que isso aqui a gente tem graças a nós. Esses dias eu falei para o senhor lá
“florestal”: se o Governo pensasse bem pensando era para indenizar o povo do
Quilombo, porque eles não fazem roça para sobreviver por causa dessas leis
ambientais aí.
T: Como essas pessoas sobrevivem se não pode mais fazer a roça?
M: Aí, a gente faz coisinhas pequenas né, planta a sua “verdurinha”, mas é um
“pouquinho”, não tem como ocupar um espaço bem bom. Muitos aposentados,
alguns tem o “servicinho” deles, as vezes “dá” na sorte de fazer um concurso
público, que nem nós que passa, mas aqueles que não tem... Tirando isso tudo bem.
T: Em relação a língua, ou a dança? Ainda tem alguma coisa?
M: Tem muito a dança, mas só que têm muitos evangélicos também. Nós temos
muitos evangélicos aqui nos nossos meios, mas sempre tem a dança. Tem
quilombos aí que eles começam a dançar sete horas da noite e vai terminar de
manhã, com preguiça de terminar, as nove, dez horas. Que nem Nhunguara,
Ivaporunduva, esses lugares aí. Que nem São Pedro que tem uma festa que é muito
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falada, que eles gostam de dançar, dançam mesmo. Mas aqui nesse meio nosso dá
mais evangélico.
T: Eu vi que nessa rua principal tem três “igrejinhas”, né?
M: É. O que não é de um é de outra, de outra. (Risos). São, na verdade, uma igreja
católica, evangélica e outra cristã, acho que é isso. O que é bom é que somos todos
parentes! O que não é irmão é primo, o que não é primo é tio.
T: Então todo mundo se conhece! Vocês têm parentesco?
M: Acho que meio longe mas deve ter, porque aqui é difícil quem não é parente.
N: A senhora é de São Paulo?
T: Sou de São Paulo! Pode perguntar qualquer coisa se quiser! (Risos). Também
estou perguntando tudo aqui! (Risos).
M: Em São Paulo a gente não se sente à vontade, aqui se você quiser dormir com a
porta aberta você dorme. Tranquilo. Lá em casa mesmo, quando está muito calor
deixo a porta, janela, tudo aberto.
T: Aqui é bem quente, né?
N: A senhora estudante? Está estudando?
T: Sim, estou fazendo Mestrado em “Escola”, uma das pesquisas que estou fazendo
é justamente isso, como que é, como seria projetar uma escola quilombola e como é
a vida em um quilombo. Por que o que acontecesse geralmente, por exemplo,
pessoas de fora, tipo eu, finge que eu sou funcionária da secretária de educação de
Eldorado, ai vou projetar uma escola para vocês, como eu não sou da comunidade
provavelmente eu não respeite ou eu não saiba, as vezes por não saber a vida de
vocês, ai eu projete uma coisa que é muito pertinente para a minha cultura, então eu
faço um espaço que eu acredito que seja agradável, mas na verdade não é. As
vezes para incentivar o modo de vida, a cultura, as necessidades, entre outras
coisas, de vocês, esse espaço não seja adequado. Falte alguma coisa.
M: Hum…
N: Aí precisa de uma pesquisa né?
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M: Mas assim, que nem essa escola aqui, agora a comunidade não fica muito
envolvida, mas quando foi para a construção, se envolveu bastante. Foi mais gente
daqui que trabalhou aqui!
T: Me conta está estória então!
M: (risos) Aqui era “escolinha”, né? Pequena. Ai quando saiu esse negócio aí de
“Quilombo” que era para que o povo que estava sendo reconhecido como
quilombola, nós temos uma advogada, ela veio e falou: “oh”, vocês têm direito a uma
escola e essa escola vai sair! E daqui um pouco, a gente foi, conversou sobre a
escola, pois o nome da escola, só que a gente não achava que iria expandir assim.
Ai depois, veio a firma né, aí quando a firma veio, veio os caras de fora para tentar
trabalhar, daí o povo daqui barrou! Não! Nós precisamos de trabalho! Ai a firma
pegou e dispensou quem era de fora e pegou o pessoal daqui, e, pois, a obra para
fazer. Ai, despois de terminada ficou isso aqui. (Risos).
N: A escola foi uma luta, né, dessa comunidade!
T: Não foi fácil?
M: Não! Teve muita reunião! Porque, né, nessa época as comunidades estavam
sendo reconhecidas, era novo, não é como agora que a gente entende um
pouquinho, naquele tempo a gente, via falar as coisas, mas a gente não acreditava.
Achava que era impossível. Agora graças a Deus, tem essa, tem a outra, a ETEC ali
embaixo. “Devagarinho” está se desenvolvendo.
T: Então as comunidades quilombolas dessa região são organizadas? Ou tem
alguma que é mais organizada que a outra, politicamente falando?
M: Não. Eu creio que é tudo igual, porque sempre tem reunião. As pessoas quando
não podem ir mandam outro, sempre tem uma das lideranças que vai e acompanha
né as conversar.
T: Tem um Conselho? Tipo, André Lopes, tem um líder?
M: Então, aí tem um grupinho que gosta de se envolver mais com as coisas, (risos),
aí tem o coordenador, vice coordenador, tesoureiro, vice tesoureiro, secretário, vicesecretário, daí tem o pessoal da comunidade que vem. Ai a gente se reúne ali e vai
conversando, o que é melhor para a comunidade. Ai a gente conversa e vai
arrumando as coisas. E graças a Deus que a gente formou essa associação aí a
gente tem bastante coisas, até. Porque antes a gente não tinha nem um telefone,
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agora nós temos um orelhão lá em cima, outro aqui, tem a escola que teve essa
reforma boa, tem o posto de saúde, tem a ETEC, nós temos o centro comunitário
que a gente faz reunião ali, tem ali o Paula Souza, que do lado é a quadra que a
comunidade que cuida. Então para nós foi bom!
T: O centro comunitário fica perto daqui?
M: É aqui do lado! Ai quando a gente tem uma reunião para fazer a gente vai lá no
centro comunitário!
T: Antigamente, onde faziam essas reuniões?
M: Tinha um salãozinho ali do lado da igreja e a gente fazia ali. Depois assim que
começou, que foi feita a associação, em seguida foi feito o centro comunitário.
T: Se vocês pudessem mudar alguma coisa, ou trazer algum serviço, ou fazer
alguma crítica para melhorar a situação do Quilombo André Lopes, o que vocês
poderiam sugerir? É muita coisa ou pouca coisa?
M: Olha, nós estamos bem péssimos aqui é a Saúde. Uma das coisas, né, porque
na hora some da cabeça da gente, mas na Saúde. Ficamos uma pouco sem médica,
agora veio uma médica, mas é pouca pessoa para nós sermos atendidas, aí você
tem de pagar uma passagem, vai lá para Eldorado, passagem, lanche, seu dia, para
busca o remédio em Eldorado. Ninguém merece!
T: A farmácia então, remédios, aqui não tem?
M: É tudo em Eldorado! Ai, às vezes, não dá para você passar aqui, é só uma
quantidade de pessoas que pode passar aqui, aí chega em Eldorado eles não
querem atender a gente. Aí ficam enchendo a paciência, aí a gente é atendida na
Santa Casa, no posto de saúde não.
T: Por que na teoria vocês teriam o posto aqui?
M: É isso ai!
N: Mas fica mais fechado que…
M: É! Fica mais fechado, e outra, dentista que antigamente tinha aqui, agora não
tem. Tem os aparelhos da dentista mas parece-me que está estragado. Já falei na
Prefeitura, já conversei com vereador, para ver se arruma a cadeira ali, mas até
agora nada. E, são coisas que precisamos.
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N: São coisas que já tiveram atendimento, mas agora está parado.
M: É verdade!
T: Está no meio do tratamento e não pode prosseguir.
M: E tem bastante coisas que é bem complicado.
T: Ainda mais quando você faz a reclamação de um direito seu e demora para sair.
M: É verdade. A gente vai aguardando. Em vista do que era antigamente até que
melhorou muito né. Porque antigamente era pior! Agora não, que a gente consegue
dá um pulo em Eldorado.
T: O ônibus para Eldorado é esse que o pessoal fica esperando aqui na frente na
rotatória?
M: É. Um de manhã, sete horas, e depois a uma hora, e depois as quatro que vai?
N: Quatro e quarenta, cinco horas. As vezes meio dia e meio, mas quando você vai
ver já passou quase uma hora.
M: É tudo descontrolado! (Risos).
T: E tem três para voltar?
M: Um as onze horas, um as três horas e um as cinco horas.
T: Então quando você tem algum compromisso em Eldorado você para praticamente
o dia inteiro?
M: É verdade.
N: Se você vai as onze horas você tem que ficar até as três, se não consegue voltar
as três tem que ficar até as cinco.
M: Porque se chega lá, você vai na lotérica está uma fila, você vai no correio está
uma fila, você vai no hospital está uma fila, você vai no “posto” está outra fila, vai no
mercado, outra fila. Então, você tem que esperar a sua vez. (Risos).
T: Então, aqui na comunidade, André Lopes, não têm correio, supermercado,
farmácia, não tem lotérica, para pagar as “continha” no final do mês, não tem banco,
creche?
M: Não! É bem complicado! Tudo na cidade, se você quiser.
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T: Vocês acham que a escola poderia ter um papel mais participativo para as
mudanças que a comunidade busca para André Lopes? A partir do momento que se
têm mais infraestrutura aqui (André Lopes) em relação aos outros quilombos, pois é
um ponto de intersecção entre a área urbana e as comunidades, que pode
reverberar, vocês acham que a escola poderia ter um papel um pouco mais decisivo
nessas transformações?
M: Creio que sim. Até porque, eu sempre brinco com o pessoal dos outros
quilombos, aqui é a “central” de todos os quilombos! (Risos). Posso atentar e falar:
estamos na central das periferias. Aí tem um rapaz lá de São Pedro que fala: Lá vem
vindo a “central” de todas as periferias! Porque eu falo isso, mas, na verdade teve
uma época que o “posto” atendia as outras comunidades, com esse negócio de
dentista, né Eliane? O povo dos outros bairros, onde estuda, é aqui!
T: Você faz parte da associação de moradores?
M: Sou a coordenadora da associação. (Risos).
T: Então você sabe bem das dificuldades, né? (Risos).
M: Não! Não tenho grande experiência porque faz dois anos que eu estou lá, mas
tem gente do nosso meio que sabe explicar bem as coisas para você sabe? Mas eu
ainda estou começando a engatinhar. (Risos).
T: Não! Está bem explicando bem! (Risos). Cada quilombo tem uma associação? Ou
essa associação tem representante de todos?
M: Não, cada comunidade tem a sua associação. Que nem, tem a associação de
André Lopes, tem a associação do Ivaporunduva, tem de Sapatu, está fundando
uma aqui na Ostra, que é outro bairro vizinho, e cada um tem um coordenador.
T: E os coordenadores se reúnem?
M: É! Quando sai uma reunião grande, que precisa das coisas, porque é para os
quilombos, tudo a mesma coisa, aí vai todo mundo junto. Se precisa de fazer uma
manifestação em um lugar que precisa, vão os líderes, vão para o lugar e fazemos a
manifestação.
T: A última manifestação foi a respeito de que?
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M: Aí, agora você me pegou. Mas assim, além dos líderes, vão as pessoas das
comunidades. Sempre pedimos para os jovens irem, algumas manifestações em
São Paulo, por aí.
T: Para eles terem consciência?
M: Teve época que a gente ia até para o Rio de Janeiro, sobre o negócio de
manifestação, assim.
N: Na época da “Previdência” (reforma da previdência)! Que foi gente daqui para
São Paulo!
M: E agora mesmo, na sexta-feira vai ter um encontro em Registro, que é dia vinteoito e dia três, que vai ser em Curitiba, que vai ser a favor do Lula contra o Moro,
esqueci como fala!
T: E vocês vão para Curitiba?
M: Tem gente aqui que vai! A gente é difícil de sair, eu quando não estava
trabalhando, teve uma época que eu fiquei parada, eu não perdia! Só que agora.
T: Vocês acham que as pessoas que moram aqui na comunidade elas têm
consciência política? Elas lutam por seus direitos?
M: Assim, aos poucos, mas sim, né.
T: Metade, mais da metade ou menos da metade?
M: Menos da metade, mas assim, tem participação!
T: Então vocês foram para São Paulo quando teve a manifestação contra a reforma
da previdência?
M: Olha, teve gente aqui eu foi, na época que estava aqueles processos contra a
Dilma, fazer o impeachment da Dilma, muitos da nossa gente foram, de ônibus! A
favor da Dilma! Que nem agora, o povo está pensando em ir para Curitiba, para o
Lula voltar! (Risos). O povo aqui, se esse homem for preso, fica até meio. Porque,
olha, na verdade, depois que ele entrou, melhorou muito, porque antigamente, é
difícil até quem tinha uma bicicleta! Depois que o Lula entrou, ou quem não tem um
“carrinho” velho para ir até a cidade. Agora tem uma “motozinha”, uma bicicleta.
T: Fez muita diferença?
M: Fez! Muita! Muito grande!
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T: Vocês fazem parte do “Bolsa Família”?
M: Sim!
T: E funciona bem?
M: Sim, até que tem ido. Tem uns que recebem.
N: Eu já recebi, agora não recebo mais. Porque eu estou trabalhando e meu marido
também trabalha. A renda já bate.
M: Mas ajuda, ajuda bem!
T: Aqui, para vocês sobreviverem, passarem bem um mês, precisam de quanto de
dinheiro?
M: Se dependesse da gente… a gente faz um milagre com esse “salarinho”, se
tivéssemos mais um salário desses, meu Deus!
T: Vocês ganham um salário mínimo? (Novecentos e trinte e sete reais)
M: Sim!
T: Para quantas pessoas, mais ou menos?
N: Em casa somos em seis.
M: Em minha casa somos em seis também.
T: Aqui as famílias costumam ter esse número de pessoas?
M: É que em casa, sou eu, o meu marido, meus filhos, os netos, duas meninas, é
que o pai é separado e as meninas sou eu que crio.
N: Agora eu, sou eu e meu marido e quarto filhos. Que o mais velho já casou e não
mora mais comigo. Mora do meu lado. Não precisou sair, trabalha lá na caverna
(Parque Estadual da Caverna do Diabo), tem o “servicinho” dele, não precisou sair
para longe.
T: Aqui, muitas pessoas sobrevivem da agricultura e do turismo?
M: E a gente está tentando reforças mais esse negócio do turismo, pode ver, que
abrange mais pessoas para não sair, né?
T: Isso é uma preocupação, que os jovens vão embora?
M: Sim! Por enquanto eles ainda estão calmos, só que assim, a gente que somos
mais de idade, que ficamos pensando, que não queremos os filhos da gente lá fora,
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que nem eu, tenho um filho que é monitor aqui mais é do quilombo do Sapatu, tem
um que trabalha fora, mas está desempregado, está em casa, tem outro que mora
em Registro, trabalha para lá. Mas para a gente, os filhos com a gente, é tudo, né?
N: Em casa está dois parado lá. Que não tem onde trabalhar. Eles querem sair, mas
o pai tira isso da cabeça deles, por enquanto estão lá à toa. (Risos).
M: Porque a gente não quer os filhos da gente longe.
N: E vai para Curitiba, lá tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, pagar aquilo.
T: Entre Curitiba e São Paulo, as pessoas estão indo mais para onde?
M: Para Curitiba. Eu tenho uma filha que está em Curitiba, mas infelizmente está
parada. Pagando para morar lá, porque o marido trabalha e ela não tem serviço, foi
embora para lá, mas está dando porque ela só tem uma “filhazinha”. São três filhos,
uma é mulher pequena. E a gente quer nossos filhos perto da gente. Mas não pode
ficar na barra da saia da mãe.
N: Tem que se virar também né.
M: Temos também muitos parentes que moram em São Paulo. Bastante parente,
bastante conhecido, bastante amigo.
T: E eles pensam em voltar?
M: Pensar até pensam, mas aqui não tem como eles viverem. Ficar sem trabalho é
ruim né!
T: Vocês acham que se esses jovens saírem o quilombo como força social e política
perderá sua força? Tem chances de acabar?
M: Sim! Porque nós que estamos lá no meio, estamos tudo meio de “idadinha”, né?
(Risos). E daí, é complicado. A gente quer que eles...
N: Vai perdendo né, porque os mais velhos vão...
T: Vocês acham que a escola é uma maneira dos jovens terem consciência disso,
consciência política sobre isso?
N: Sim!
M: Essa escola aqui tem ajudado muito essas crianças aqui! Aqui é bastante criança,
graças a Deus, mas ainda assim é calma. Conversar, eles até conversam, mas não
tem aquela coisa...
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T: Vocês acham que se a escola abrisse aos finais de semana para a comunidade
seria uma coisa boa?
M: Teve uma época que teve aquela “Escola da Família”, não sei o que aconteceu
que acabou, era bom! A turma participava! E depois, parou. Olha, vou falar para
você, a mulherada aí...
N: Tem que ter bastante atividade. É curso que tem né, brincadeira, atividade. Tem
que ter bastante coisa para chamas a atenção né!
T: Que lugares, aqui, vocês acham que teriam mais infraestrutura e possibilitariam a
oferta dessas atividades?
M: É, acho que a ETEC e a escola!
T: As senhoras gostariam de fazer mais algum comentário? Algum elogio? Alguma
reclamação?
M: Não! Acho que está de bom tamanho! (Risos).
T: Espero que essa força que vocês têm aqui se perpetue! Não acabe! É muito
importante esse trabalho que vocês fazem pela comunidade. Não é todo lugar que
os quilombos conseguem ter tamanha articulação, e conquistar as coisas em um
cenário tão difícil que é este em que vivemos. Muito obrigada pelas palavras!
M: Nada!
N: É a primeira vez que a senhora vem para cá?
T: Sim, é a primeira vez! Gostei muito! E vou voltar muitas outras vezes!
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Apêndice D - Registro de entrevista com estudantes do 9° do Ensino
Fundamental

24 de abril de 2017, Eldorado, São Paulo, Brasil.
Duração: 54 minutos e 31 segundos.

T: Autora
A1-A29: Estudantes
G: Grupo / Respostas coletivas

T:

Bom dia! Vou falar um pouquinho de mim, até por que eu vou perguntar um

monte de coisas para vocês, até para vocês não falarem “quem é essa pessoa que
está chegando aqui, que eu nunca vi antes na vida e está me enchendo de
perguntas”. (Risos da turma). Meu nome é Thaís, sou formada em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Mackenzie, eu tenho pós-graduação na ECA-USP e
meu interesse desde sempre foi acerca da Educação, com arquitetura de escola, de
teatro, de museu, e, eu me interessei muito sobre a escola de vocês. Eu estou
fazendo uma pesquisa agora de pós-graduação e eu tive contato com a escola de
você por meio da internet e achei muito interessante o trabalho, não só dos
professores e dos educadores, mas a história de luta da comunidade de vocês,
desde de poder estruturar uma escola com qualidade, todas as dificuldades com o
trajeto para vocês chegarem até aqui, que imagino que seja cansativo, os que não
moram perto da comunidade André Lopes tem que se deslocar de muito longe, ou
acordar muito cedo, ou que não tem livros, e é realmente muito dificultoso estudar
sem que você tenha todas as condições que favoreçam isso. Uma das condições
que favorecem ou atrapalham a gente na escola são os espaços. Por exemplo, a
sala de aulas às vezes não é um lugar que deixe atento, ou a iluminação te
atrapalha, o barulho externo, às vezes da rua, ou o ventilador, ou um espaço muito
convidativo que você consegue desenvolver várias atividades diferentes, que o
professor está falando e não está se “esguelhando”, ou eu vou fazer uma pergunta
para você e você consegue responder em um tom de voz “legal”, não está se
esforçando. Tudo isso, quem está de “fora”, ou um visitante, ou um professor, não
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tem a mesma percepção que vocês que estão aqui todo dia, de fato todo o dia,
usando os banheiros, usando a quadra, a sala de aula, então a opinião de você é
importe para que, principalmente, a gente rever as qualidades e os quesitos desta
escola, por exemplo se tiver uma reforma, uma alteração, ou que tenha uma
característica muito “legal” que tenha que ser mantida, poderia ser passada para
outras escolas. Outro fato também que novas escolas vão surgir, principalmente
escolas que são de remanescentes quilombolas, então acho que vocês vão
perceber que o espaço pode favorecer a atividades mais voltadas a comunidade de
vocês, por exemplo, será que seria “legal” ter uma escola que promova atividades ao
final de semana, que vocês pudessem vir com seus pais “aqui”, discutir as questões
pertinentes a comunidade, ou então, ter uma área de lazer um pouco mais rica, que
vocês pudessem brincar com seus primos e irmãos, em outros momentos, que não
só estudar? Então eu queria perguntar para vocês: qual a escola do sonho de
vocês? É essa escola?
G: Não! Não! Não! (Resposta da turma de maneira enfática)
T: O Lourenço castanho é a referência? Quem já foi para o Lourenço Castanho?
Todos!
A1: Ela é muito legal! Ela é muito estruturada em relação a nossa escola!
T: Por quê?
A2: Porque nossa escola é pobre. (Risos da turma).
A3: Porque nossa escola é muito ruim!
T: Em tudo?
A3: Não em tudo ...
T: Então, eu vou apresentar alguns critérios para vocês. O primeiro: o espaço. O que
vocês acham do espaço da Escola do Lourenço Castanho e em comparação o que
vocês acham da escola que vocês têm?
A4: Lá é muito pequeno!
A5: Não! Lá é gigante!
T: Aqui vocês acham que é mais amplo? Por causa da área verde?
A6: Lá é muito fechado! Apertado!
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T: Lá o que vocês acharam da biblioteca, ou da sala de informática?
A7: Não fomos lá.
A1: Algumas meninas foram…com umas alunas de lá conhecer a escola.... Ela foi!
A8: Eu fui!
T: “Aham”... Como é que é lá?
A8: Lá tem vários livros, um livro que acabou de sair, que aqui não tem, lá tem.
T: Vocês acham que aqui, na biblioteca falta material?
G: Sim! / Não! (Não há consenso na turma).
T: Que tipos de materiais vocês acham que faltam?
A1: Materiais de estudo...
T: Acesso à internet, vocês têm?
G: Sim! / Não! (Mais respostas com negativa).
A9: É lenta! Fraca! O problema é o tempo. É fraco! Tem problema no servidor.
T: Vocês costumam pesquisar, por exemplo, o professor “dá” uma lição de casa,
vocês têm o hábito de pesquisar as coisas na internet ou mais nos livros?
A10: Nos livros!
A11: Internet!
T: Gente levanta utiliza mais a internet? (Afirmativa 22 alunos). Agora quem utiliza
mais os livros? (Afirmativa 2 alunos). Só?
G: (Risos da turma).
T: Gente, os livros são ótimos!
G: (Risos da turma).
T: E quem não levantou a mão é porque não faz lição de casa?
G: É! (Risos da turma).
T: Entendi já... (Risos). E quanto a sala de aulas? Lá vocês falaram que é muito
apertado, aqui tem um tamanho bom, para o número de alunos?
A12: Sim!
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A 13: É muito bom!
T: E a iluminação? Vocês acham que é claro, escuro, dá para fazer a lição?
A9: É escuro! As vezes até acaba a luz. (Risos da turma).
A1: Olha lá, aquela “tá” queimada!
T: E a Cortina está sempre erguida por que têm muita iluminação natural?
G: Não.
T: Ah Cortina é mais enfeite?
G: Sim! Sim! É mais enfeite!
T: Os ventiladores ajudam?
G: Não!
A14: Com certeza, não!
A15: Tem que escolher! Se ligar esse, desliga esse.
A12: É de mentira!
T: É cenográfico?
G: É! (Risos da turma).
A1: E aquele ali, ele não gira! Só gira quando ele quer! (Risos)
A7: Se um “pega”, o outro não “pega”!
T: Ah gente, entendi, é tipo “efeito ping-pong”, esse funciona um pouquinho, depois
o outro funciona um pouquinho... (Risos da turma).
A16: Tem que ter ar condicionado!
A17: Esse fica parado!
T: Entendi, nada acontece! (Risos da turma). E a questão da lousa, vocês enxergam
bem?
G: Sim!
T: Tem algum momento do dia, que vocês estão copiando, e vocês pensam “não
consigo enxergar? ” A luz faz reflexo...
G: Sim!
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A1: Ah sim, se tiver muito sol!
A7: Se a porta estiver aberta!
T: Janela também?
A7: Janela também!
T: Mais desse lado (parte da lousa próximo a porta) ou mais do outro lado (parte da
lousa próximo a janela)?
G: Os dois!
T: Tem mais ofuscamento nas bordas?
A1: No meio, não atrapalha, mas quem está aqui.... Vocês já fizeram lição naquele
canto? Imagina quem senta naquela canto! Eu aqui já não estou enxergando!
A3: Eu também não!
T: Tem mais ofuscamento nas bordas?
T: O que vocês acham da cor da sala? O verde e o branco, vocês gostam?
G: (tumulto)
A7: Complicado! Vergonha viu...
T: Se vocês tivessem que escolher outra cor, seria qual?
A9: Amarelo!
A3: Vermelho!
A1: Rosa!
A4: Roxo!
A7: Vermelho!
A10: Azul!
A6: Amarelo!
A18: Preto!
T: Preto? Acho que fica uma caixa muito escura, não?
A1: Não, muito calor! Aqui é muito quente!
A4: Acho que um vermelho bem forte!
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T: E esse piso aqui, vocês gostam?
G: Não! Não! Não! (Resposta da turma de maneira enfática)
A7: Parece madeira!
A1: Quando chove, as pessoas entram com o pé molhado para dentro e fica
escorregadio.
A13: Tem goteira na sala!
T: Tem goteira na sala?
G: Sim! (Resposta da turma de maneira enfática)
A13: Uma vez, teve até que parar a aula!
T: Vocês têm de assistir a aula assim, com o guarda-chuva aberto? (Risos da
turma). Quem já escorregou neste chão aqui?
A9: “Ah”, eu já cai muito!!
A7: Eu também!
T: Machucou muito? Deu para recuperar?
A13: Eu me machuquei, sofri bulliyng por três semanas!
T: Ah é? Olha, a gente está em uma época do ano que costuma chove bastante,
apesar que aqui chove o ano inteiro, na verdade, né?
G: Sim! (Resposta da turma de maneira enfática)
T: Vocês sentem frio na sala?
G: Não!
T: Tem as goteiras... E entra água pela janela?
G: Sim! / Não! (Não há consenso na turma)
T: A sala é fria?
G: Sim!
T: Vocês têm que vir com casaco?
G: Sim! Muito frio!
T: De manhã é pior, cedinho, pensando “ sério vou ter que ir à escola”?
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A9: É bem isso! A gente não consegue se concentrar na aula!
G: (Risos da turma em resposta a afirmativa do A9)
T: Mas é verdade isso, você está com frio, tremendo, quer comer alguma coisa
quente, já fica com mais fome do que o normal, não é verdade?
A11: E a merenda não ajuda!
G: (Risos da turma em resposta a afirmativa do A11).
T: Por que a merenda não ajuda?
A11: A carne é ruim! Só arroz e feijão!
G: (Tumulto).
T: Quem acha que a merenda escolar aqui é boa? (Afirmativa para dois alunos).
Quem acha que a merenda escolar é “ok”, não é ruim, não é bom...
A11: Mais ou menos?
T: Isso! Quem acha que a merenda escolar aqui mais ou menos? (Afirmativa para 11
alunos). E quem acha a merenda ruim?
A9: Mas quando bate o sinal...
A7: Mas é muito pouca! Tem que ser um prato mais fundo!
A1: Eu acho que é boa!
G: (Tumulto).
T: Gente, a “A8” deu uma sugestão, quero saber a opinião de vocês, o que vocês
acham de servir a própria comida?
G: Sim! (Tumulto).
T: E o espaço destinado para vocês comerem a comida, ele é adequado?
A9: É “de boa”, mas a gente come dentro da quadra!
A1: É, dentro da quadra!
T: Vocês não comem no refeitório, preferem ficar andando pela escola?
A17: Sim! É a minoria que como no refeitório.
T: Qual lugar que vocês mais gostam da escola, então?
G: A quadra!
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A1: A Sala de Leitura!
A15: Sala de informática!
T: Temos três opções: sala de leitura, quadra e a sala de informática. Quem prefere
a quadra? (Afirmativa para 6 alunos). Sala de informática? (Afirmativa para 2 alunos)
A18: Professora dá vontade de quebrar aquela sala!
T: Por quê?
A18: A internet é lenta! É ruim! Aquele ar condicionado faz mal!
A9: Eu gosto mais da diretoria, nunca saio de lá!
G: (Risos da turma).
T: E quem gosta da Sala de leitura? (Afirmativa para 15 alunos).
A1: Eu!
A12: Lá tem ar condicionado!
A7: O problema é que ninguém entra! Está fechado!
T: Vou fazer uma pergunta para cada um desses espaço. O que vocês mais gostam
na quadra?
A12: Jogar Bola!
A1: Vôlei!
T: Atividades esportivas, mas vocês não fazem peças de teatro? Dança?
G: Sim! (Tumulto).
A19: Sim, em datas comemorativas!
A7: Formatura!
A18: Torneios, intercalasses!
T: Vocês jogam no intercalasses? Vocês ganham ou perdem?
G: Ganhamos!
A1: Depende...
T: Se vocês pudessem mudar alguma coisa na quadra o que seria?
A26: Tudo!
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A1: O piso! A trave!
G: A trave! (Tumulto).
A1: A trave está enferrujada e soltando!
A17: É perigoso e podemos pegar tétano!
T: E o piso?
A26: Escorrega!
A11: Não tem sexta para jogar basquete e a tem que colocar rede para jogar vôlei.
A9: É ruim, temos bolas para jogar, mas elas estão todas furadas!
A7: Melhor é jogar com bexiga!
A6: Nós temos que nos virar, é complicado, mas conseguimos jogar, melhor se
tivessem bolas novas.
T: Que nem a bola quadrada do Kiko?
G: É! (Risos)!
T: E sobre a sala de informática?
A9: Gostamos de jogar!
A3: Do ar-condicionado!
A1: Alguns professores não deixam joga! E a internet não carrega, é muito lenta!
A2: As cadeiras! As cadeiras são boas!
A6: Mais ou menos.
T: As carteiras da sala de aulas são boas!
G: Sim!
A24: Olha a minha professora, está quebrada!
T: Não vale envergar mais! Aí fica difícil! (Risos).
G: (Risos).
T: Os computadores são novos?
G: São novos!
T: E sobre a biblioteca, o que vocês gostam?
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G: Tudo!
A2: Os livros, as mesas, tudo.
A1: Pode assistir filme lá!
A7: Lá é biblioteca e sala de vídeos. A melhor coisa!
A8: É o melhor lugar! A gente gosta bastante!
T: E vocês gostam de que tipo de filme?
G: Terror!
T: Terror? Sério? Mas na escola, vocês veem filme de terror?
A1: Não, coisas mais relacionadas as aulas.
A7: Assisto em casa!
A3: Mas poderia né?
T: Se alguém sugerisse que tivesse uma seção de cinema uma vez por semana, ou
aos finais de semana, vocês gostariam? Participariam?
G: Sim!
A7: A escola não está tendo dinheiro para isso não!
G: (Risos).
A3: Alguma coisa diferente, é sempre tudo a mesma coisa!
A2: Toda segunda-feira é chato!
A9: Ficamos sempre dentro de sala!
T: E o que vocês mudariam na biblioteca?
A12: O espaço é ruim, é muito pequeno.
T: Quem acha que o espaço da biblioteca é muito pequeno?
A23: Era menor antes, mas lá é não tem tantos livros.
G: (Tumulto).
T: E quem aqui mora em comunidade quilombola? (Todos os estudantes afirmam
que moram)
A3: Eu não!
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A1: Para de mentir!
A9: Eu moro em São Paulo.
G: (Tumult).
T: E como vocês chegam à escola?
A3: De ônibus!
G: (Tumulto).
T: Que horas vocês costumam acordar para vir a escola?
A6: As três!
A1: As cinco e quarenta e cinco!
A12: Quatro e meia!
T: Três? Levantem a mão por favor quem tem que acordar as três?
G: “Uh”! (Vaia seguida de risos).
A1: Ele está exagerando, é todo mundo esse horário, cinco, cinco e meia.
T: Aproveitando...
A3: Professora eu tenho que falar, dá para ver o banheiro de fora se você subir no
matinho!
G: (Risos).
T: Aproveitando então o seu comentário, vamos falar do banheiro! O banheiro é
bom?
G: Não!
A1: Ele é pequeno!
A2: Fedido!
A17: São só dois! Duas privadas!
A1: A lâmpada do banheiro das meninas não funciona.
A10: Não dá para usar tranquilo, sabe? Tem que ficar buscando papel na sala dos
professores.
T: E dá para ver de fora mesmo?
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A1: O dos meninos, mas o das meninas é porque eles ficam espiando mesmo!
G: (Tumulto).
T: O banheiro, de zero à dez, vocês dariam que nota?
G: Zero!
A7: A escola é ruim!
A1: Não! A escola não é ruim! A escola é boa sim! Só precisa melhorar!
T: Vamos supor que vocês estavam jogando bola, caíram e quebraram a perna.
Uma semana com a perna quebrada! Dá para se virar bem aqui na escola?
G: Não!
T: Vocês conseguiriam ir ao banheiro? Conseguiram se deslocar com facilidade!
A6: Tem escada! Ficaria difícil.
A3: Tem o banheiro sim, mas fica trancado.
A1: Tem rampa, mas a rampa é muito íngreme!
A7: Não tem corrimão.
A9: Mas para quê?
T: O corrimão é importante. Imagine, se você está de muleta, por exemplo, onde
você vai se apoiar? Ou se você tem alguma condição física que te dê dificuldades de
subir a escada, você pode cair, certo? Voltando ao fato de todos vocês fazerem
parte de comunidades de remanescentes quilombolas. Vocês acham que a escola
valoriza a origem de vocês?
G: Sim!
T: Como?
A11: Com estudo!
A1: Ela sempre…não quero dizer isso.
A5: Lembranças do passado! Estudando História, mais na aula de História.
A6: Comemora as datas festivas!
T: É mesmo, e que dia é o dia da “Consciência Negra”?
G: Vinte de novembro! (Todos os estudantes responderam)
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A3: E a “Abolição da escravatura”!
T: E vocês fazem atividades? Leem livros? Perdão, vamos por partes! Vocês fazem
que atividades?
A7: Dança!
A9: Teatro!
A15: Teatro!
A11: Capoeira.
T: E vocês gostam?
G: Sim!
A6: Eu não!
G: (Tumulto).
T: Gente, se ele não gosta, a gente tem que respeitar! Por que você não gosta?
A7: Ele não é quilombola! (Risos).
A5: Ele não tem orgulho! (Risos).
T: É?
A6: Não, eu gosto, eu gosto.
G: (Tumulto).
T: O que mais? Tem livros, vocês têm material de didática sobre isso?
A1: Temos!
A11: A gente ajuda nas aulas. Ajuda bastante.
A10: Têm palestras!
A17: Os moradores veem aqui contar sobre a vida.
A9: Tem que ter lousa digital! Tecnologia!
T: E vocês acham que está bom?
A7: Poderia ter mais projetos, mais atividades. Está bom! Mas poderia melhorar.
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T: Então vou fazer algumas perguntas para vocês. A primeira, o que vocês acham
que teria que mudar, alguma sugestão, alguma crítica, de como poderia ser
valorizado a cultura quilombola aqui na escola. Alguma sugestão?
A17: A gente tem que construir a nossa escola!
A5: Crítica não, a escola é boa!
A9: Só tem que melhorar a merenda!
A3: Menino, isso não tem nada a ver com o assunto!
T: Ok, então, se tivéssemos um espaço destinado à esses projetos, como ele seria?
Ou a quadra é adequada para isso?
A7: Não é!
A9: A quadra está boa! Lá é o melhor espaço que tem na escola!
A14: Eu acho.... Eu acho que deveria ter uma sala de dança.
A1: Uma sala de artes!
A7: Uma sala para a formatura! Seria legal.
A13: Se pudesse, gostaria que tivesse três quadras!
T: Os espaços favorecem que vocês aprendam e discutam sobre o cenário
quilombola atual?
A1: Sim, ajuda um pouco.
T: Por quê?
A1: Eu acho que aqui é um bom lugar para estudar, porque está dentro das
comunidades. Então a gente convive mais com as pessoas, a gente se conhece, e
eles passam para as famílias, para os jovens. Os professores também procuram
pessoas da comunidade, as pessoas mais velhas da comunidade, para apresentar e
ensinar mais sobre nossa cultura.
T: Vocês acham que a escola aqui, ela exerce um papel importante para a
comunidade?
G: Sim!
A7: Porque ela é a única escola quilombola. As crianças desde a quarta série
aprendem sobre o que é ser quilombola!
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T: Daqui a dez anos, vocês gostariam de morar aqui?
A16: Não!
G: Não!
A18: Aqui não tem oportunidade!
A1: Quando eu estiver mais velha. Aí eu volto para morar aqui.
A8: Quando eu tiver aposentada.
A1: Eu quero ir para a faculdade, trabalhar!
A9: Fazendo um curso, um trabalho.
T: Quem daqui pensa em fazer faculdade?
A11: Agora quem tem dinheiro para pagar uma faculdade?
A7: Quem recebe “Bolsa Família” não pode fazer faculdade!
T: Quem daqui a família recebe o “Bolsa Família”?
A3: Meu pai corta banana!
A10: O meu não porque é aposentado.
T: Então, 19 de vocês querem fazer faculdade. Vocês querem ir para onde estudar?
G: São Paulo!
A14: Curitiba!
A3: Eu queria ir para Madri.
A7: São Paulo, fazer curso de enfermagem.
A5: Pra USP! (Universidade de São Paulo)
A18: Eu quero fazer pós-graduação na USP!
T: Quem quer fazer medicina?
A3: Eu não, é complicado, vai que a gente mata alguém!
T: Quem quer fazer Arquitetura? Ninguém? Ah, jura? Ninguém curtiu!
A7: Você vai pagar uma faculdade para mim? (Risos).
G: (Risos)
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T: Se eu pudesse, eu juro que pagava! Mas se você quiser eu posso te ajudar a
estudar! Para passar na USP! (Risos). O que vocês gostariam de fazer então?
A7: Enfermagem!
A19: Administração!
A4: Educação Física!
A17: Eu quero ir para o exército!
T: Alguém quer fazer alguma faculdade relacionada à comunidades, aos parques
estudais daqui, para trabalhar no PETAR por exemplo? (Parque Estadual Turístico
do Alto Ribeira)
A2: Não!
A8: Não!
T: Ninguém? Está bom. Agora gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais
delicada. Quando vocês vão para Eldorado, as comunidades são aceitas por outras
pessoas?
G: Não!
A1: Não, tem preconceito!
A10: É muito difícil! Tratam a gente mal!
A7: O Bolsonaro (Político Jair Bolsonaro) falou que a quilombola não é gente!
T: Nossa, nem me fale isso! Vocês estão por dentro dessa situação? O que vocês
acham sobre esta pessoa?
G: (Tumulto).
A3: Ele falou que a gente é um bando de folgado, vagabundo, que só serve para
fazer filho!
A6: Quer acabar com a gente, com os nossos direitos!
A12: Não é sempre que os mais velhos têm razão!
T: Gente, é um absurdo, não é mesmo? Agora eu vou fazer um comentário fora da
pesquisa, “tá”? Vocês percebem o quanto vocês são importantes para conscientizar
as outras pessoas a respeito dos quilombos? Das comunidades? Que sem vocês, a
tendência é que os quilombolas sejam cada vez mais segregados das questões
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políticas e sociais desse País? Sendo colocados de lado, podendo chegar a um
momento, que um doido como esse, de alguma forma, venha tirar os direitos que
vocês que com tanto esforço, os familiares de vocês, os antepassados de vocês,
conquistaram? Vocês têm essa consciência que esse processo de transformação
dessa comunidade em um lugar melhor depende de vocês?
G: Sim!
A3: Esse deputado tem família em Eldorado!
G: (Tumulto).
A9: Não é possível!
A7: Ele estava falando da gente?
A11: É! Não acredito!
T: Vocês sofrem preconceito por serem quilombola?
A1: Teve uma vez que eu fui com minha família para Santos, a gente foi ao mercado
e minha mãe levou os sobrinhos dela com a gente, para passear. Eles, como era um
mercado grande cheio de brinquedo, eles ficaram brincando, aí passou um
funcionário do mercado e falou “Só pode ser caipira mesmo! Parece que nunca veio
ao mercado grande antes! ”. Minha mãe não falou nada, só estava eu perto. Não
tinha como falar.
G: (Tumulto).
A11: Não dá nem vontade de ir ao centro! Todo mundo olha feio!
T: Isso me revolta, temos que mudar essa realidade! Aproveitando que estamos
falando sobre representatividade, vou mudar um pouquinho o assunto, gostaria de
falar com vocês sobre o grêmio. Poderiam me contar sobre o grêmio estudantil?
A11: É muito fraco!
A19: Promete e não cumpre!
A20: Não tem responsabilidade!
A1: Olha a camisa dele! Ele era do grêmio!
G: (Risos).
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T: Olha, uma coisa importante, inclusive para esse país, na minha opinião, você
pode ser de qualquer organização, não importa, você tem que ser criterioso e
sincero com aquilo que você faz e para com pessoas que você representa. Então a
partir do momento que vocês sabem que não está legal, é importante discutir e
tentar mudar essa situação. Concorda? Vocês discutem essas situações?
A8: Concordo, eu fui do grêmio, prometi e não cumpri. Mas ninguém falou nada.
(Risos).
T: Ah, por que você prometeu e não cumpriu? Quais foram as dificuldades?
A8: Eu não, as outras pessoas, o pessoal do grêmio.
A2: O grêmio do ano passado fez mais coisas do que o deste ano.
T: O que o grêmio faz?
A1: O grêmio ajuda a promover os eventos que tem sobre a cultura negra e outras
atividades gerais da escola. Eles articulam as necessidades dos alunos com a
direção e os professores.
A2: Geralmente começam os projetos e param.
T: Por que isso acontece?
A7: A verba, não tem!
T: Se essa sala fosse o grêmio, e que “super” grêmio vai? O que vocês sugeriram
para o espaço físico da escola ou para as atividades, o que vocês proporiam, ou,
acham que a escola deve observar com mais cuidado?
A2: Incentivar os alunos a lerem mais.
A9: O espaço físico do grêmio! As reuniões são feitas no lado de fora, no pátio ou na
sala de leitura.
A7: A merenda!
A1: Organizar uma vez por mês um campeonato de esporte!
T: Quais esportes vocês praticam?
A1: Vôlei, basquete, futebol e handball.
T: Vocês têm aulas de artes?
G: Sim!
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T: Vocês gostam das aulas de artes?
G: Não!
T: Por quê?
A14: Depende, as vezes é bom para interagir, quando a gente faz as atividades de
caráter quilombola, depende do professor também.
A3: Mas professora, pode falar tudo?
T: A ideia é essa, essa pesquisa é para ajudar a gente rever e propor como essa
escola pode ser melhor para a formação de vocês!
A9: Aula de música!
A1: Aula de dança também!
T: O que vocês acham que precisa acontecer para termos essas atividades?
A7: Dinheiro, né, claro!
A3: Verba!
A7: Professores também!
A1: Acho que deveria ter mais responsabilidade do prefeito de Eldorado e mandar
mais dinheiro para a escola!
G: (Turma aplaude comentário de “A1”)
T: Vocês têm quantos anos mais ou menos?
A9: Quinze!
15: Dezesseis!
A3: Catorze!
A11: Catorze!
A2: Catorze é a média da sala.
T: Aproveitando o comentário de “A1”, vou fazer uma pergunta, quem aqui vai votar
quando tiver dezesseis anos? (Afirmativa para 11 estudantes)
A3: Eu não, é muito chato.
A17: Eu também não!
A1: Eu quero! Com certeza!
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A18: Você é “loco”, para quê? Vai mudar alguma coisa?
A1: Vocês são muito irresponsáveis.
T: Olha, vocês mesmos falaram, precisa de verba, precisa de professores, precisa
melhorar os espaços da escola, e vocês não querem representar os desejos de
vocês? Já me falaram também que não há um panorama político favorável as
comunidades quilombolas, podemos falar de direitos, mas devemos também falar
sobre nossos deveres como cidadãos. A realidade muda quando você ajuda a
construir ela. Se vocês acham que tudo é difícil, menos da metade da turma quer ver
essa realidade transformada? Até porque a escola de vocês é zona eleitoral, certo?
Então, está aqui do lado!
A1: Sim! Se eles querem que alguma coisa mude, eles precisam agir, votar em
alguém responsável para que haja mudança e não ficar esperando alguém.
A9: Imagina, Bolsonaro presidente do Brasil? E aí?
A13: Pede impeachment!
G: (Tumulto).
T: Vocês discutem em sala de aula assuntos que podem ajudar a construir uma
comunidade remanescente quilombola fortalecida, prospera?
G: Sim!
A2: Mais na aula de História!
A1: Discutimos sobre os direitos das mulheres!
A17: O impeachment!
A8: Sobre os quilombolas! Nossos direitos!
A13: Direitos humanos também!
T: E se esse grêmio pudesse se estender para outras partes! Imaginando a
comunidades, o que vocês mudariam?
A7: Tudo!
A9: Ponto de ônibus!
A11: Um quebra-molas na estrada! Os carros vêm muito rápido!
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A1: Mudaria um pouco essa estrutura de terra, das casas, das ruas. Quando chove é
triste.
A3: Eu colocaria uma ponte nova!
A7: Sapatu é asfaltado, mas só.
T: Onde vocês moram é de alguma forma pavimentado?
G: Sim!
T: Tem coleta de lixo?
G: Sim!
A2: É só uma vez por semana, mas tem.
T: Tem lixo amontoado nas ruas e calçadas?
G: Não!
A3: Mas não tem calçada!
A1: Às vezes tem sim.
T: Tem energia elétrica?
G: Tem!
A1: Mas quando chove, cai. Choveu, caiu.
A8: Em casa não é muito boa, não.
A17: Quando chove já era.
T: Tem coleta de esgoto ou é fossa?
G: É fossa!
A16: A minha família joga no rio.
T: Tem fossa em casa?
A1: Eu não sei!
A7: Eu não sei!
T: Tem unidade de saúde?
G: Tem!
A14: Tem, mas nunca está aberta!
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A1: E o atendimento é uma vez por semana.
A5: E é pequena, não atende ninguém.
A2: E é uma vez por semana. Tem vezes que é duas vezes ao mês. Toda a
segunda-feira.
A1: De verdade é a cada quinze dias.
A13: A gente precisa primeiro ir em um dia para agenda e depois no outro dia para
tratar.
T: Sobre a escola, voltando para a escola, se a escola fosse aberta ao final de
semana, com algumas atividades? Vocês viriam?
G: Sim/Não!
T: Quem viria, por favor levante a mão. (Afirma para 16 estudantes)
A1: Se tivesse transporte sim.
A23: Sem transporte não dá!
T: E se tivesse transporte?
G: Sim!
A1: Seriam umas atividades para todo mundo interagir!
T: O que vocês acham que as áreas livres e verdes?
A1: Da escola?
T: Pode ser, da escola e/ou da comunidade.
A3: Deveria ter piscina!
A7: Deveria ter chuveiro para quem sai da educação física.
A9: Armários também!
T: E a vegetação? O jardim?
A1: Poderia ter mais árvore, do ano passado para cá, eu acho, eles começaram a
plantar umas arvorezinhas ali, mas são bem pequeninhas assim. E nosso espaço
deveria ter umas árvores bem grandes! Para fazer sobra!
A9: Esse canteiro alto é ruim, fica no meio do caminho, já cai nele!
G: (Risos).
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T: O que vocês acham das grades da escola?
A7: São importantes, por causa dos furtos que tem.
A1: Já assaltaram a escola várias vezes.
T: Entendi. Quanto a aparência da escola?
A7: Parece um presidio, mas não tem solução.
A1: Incomoda um pouco mas é mais seguro. Então tudo bem.
T: E o muro?
A2: Acho que sem o muro atrapalharia um pouco, essa estrada é muito barulho,
passa muito gente.
A7: Segurança do muro.
A3: Falta pintura, poderia ser mais colorido!
A11: Tem que ser mais alto para não roubarem a escola.
T: Se vocês fossem arquitetos, o que mudariam na parte externa da escola?
A3: Tem que quebrar tudo!
A7: Aumentar o tamanho das salas!
A11: Aumentaria a escola!
A1: É, aumentaria!
A5: Deveria ter dois andares de salas, assim a gente não fica assim apertadinho.
A15: Arborização.
A1: Sala de informática, biblioteca, tudo isso que a gente falou.
A2: Tem que ser igual a Itapeúna.
G: (Tumulto).
T: Gente, queria agradecer, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são
muito queridos e me ajudaram muito.
G: (Salva de palmas e risos).
T: Gostaria de tirar uma foto de vocês, pode ser?
A2: Sim! É claro!
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A7: Depois coloca a gente no seu “face book”!
T: Vou colocar!

