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“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que              

tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.               

Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir.” 

 Paulo Freire  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O projeto pretende contribuir para a ampliação das potencialidades locais da           

comunidade quilombola de Sobara, Araruama - RJ. Foram realizadas uma análise           

histórica combinada com o uso de entrevistas semiestruturadas com membros da           

comunidade, e foram identificadas algumas atividades que se mostraram relevantes para           

a qualidade de vida da população local. Percebeu-se que o processo de luta política              

vivenciado pelas lideranças quilombolas de Sobara revela uma busca por emancipação           

e aponta, dentre outras coisas: a necessidade de um ensino de qualidade que dialogue              

com a cultura local e seus conhecimentos tradicionais, a necessidade de geração de             

renda, além da reivindicação de direitos básicos e fundamentais para o modo de vida              

específico da comunidade. Destaca-se que as mulheres quilombolas são as mais           

impactadas pelo processo de supressão de seus direitos. Portanto, o projeto contempla a             

promoção de inclusão social e empoderamento das mulheres quilombolas através de           

ações que visam o resgate da identidade histórica e cultural local e da implementação do               

programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sugere-se a utilização da            

metodologia da educação popular, aplicando ações de enfrentamento que facilitariam o           

acesso a formação educacional básica, cursos profissionalizantes e capacitação social          

com o intuito de fomentar o desenvolvimento sustentável da região.  

 

 

PALAVRAS - CHAVE 

Quilombos; Educação Popular; Decolonialidade; Inserção Socioeconômica;       

Mulheres quilombolas; Desenvolvimento Sustentável; Empoderamento.  
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INTRODUÇÃO  

Este projeto é fruto da cooperação internacional de países do Sul Global, por             

meio do apoio técnico e do intercâmbio de conhecimentos entre Brasil e África, para a               

construção de uma iniciativa integrada e abrangente, com temáticas educacionais,          

culturais, ambientais e socioeconômicas relativas à comunidade tradicional de Sobara          

em Araruama. O projeto conta com a equipe técnica do BRICS Policy Center em              

parceria com a associação de moradores de Sobara. Estes irão implementar junto às             

ONGs Global Land Alliance e CAWEE (The Centre for African Women and            1 2

Economic Empowerment) o projeto Vozes no Campo. O projeto nasce com uma            

perspectiva de longo prazo e em escala global. O eixo conceitual é o desenvolvimento              

sustentável no espaço local.  

Consciente da necessidade de mobilizar um grande número de atores, o Projeto            

busca viabilizar uma ação coletiva e articulada, de forma a construir um projeto plural e               

com forte capacidade de impacto. Neste sentido, a mobilização traz agentes locais,            

instituições sem fins lucrativos, além de parcerias internacionais para a elaboração de            

um projeto relevante, viável e transformador da realidade local. 

Para tal, o projeto foi estruturado sobre os eixos de: direito à educação             

continuada de qualidade e educação técnica profissionalizante para as mulheres negras e            

quilombolas; meio ambiente e soberania alimentar; participação comunitária; geração de          

renda e cultura. De cada um desses temas decorre uma série de ações de médio e longo                 

prazo que mobilizam e agregam diferentes parcerias essenciais para a viabilização do            

projeto . 

O Vozes no Campo possui o intuito de ampliar as potencialidades do quilombo             

de Sobara, além de contribuir com a autoestima das mulheres da comunidade através do              

1 Segundo o site da ONG Global Land Alliance, a missão da ONG é permitir a prosperidade de pessoas e 
lugares, promovendo o aprendizado e a prática para alcançar a segurança da posse da terra e o uso 
eficiente, inclusivo e sustentável da terra e dos recursos naturais. Eles trabalham com comunidades, 
entidades e governos por meio de diálogo e práticas inclusivas . Disponível em: 
https://www.globallandalliance.org/who-we-are. Acesso em: 28 abril.2020 
 
2 Segundo o site da ONG, o Centro para o Empoderamento Econômico das Mulheres Aceleradas 
(CAWEE) foi criado em 2004 como uma organização não-governamental e sem fins lucrativos. Ele visa 
principalmente a promoção de mulheres nos negócios, com foco especial no trabalho em cadeias de valor 
por meio do fornecimento de habilidades técnicas e habilidades comercializáveis que podem ajudá-las a 
se envolver em atividades de geração de renda.Disponível em: http://cawee-ethiopia.com/ Acesso em: 28 
abril.2020 
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fortalecimento do protagonismo político e socioeconômico por meio de uma Educação           

de Jovens e Adultos (EJA) , de viés tanto educacional como de formação profissional e              3

política em um espaço de educação popular, norteado pela Lei 10.639 e a Lei de               

Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) , que enfatiza: 4

 
“ a necessidade de se construir um projeto político pedagógico (PPP)           

que dialogue com o contexto socioeconômico, cultural e ambiental das          

comunidades quilombolas; que garanta aos estudantes o direito de se apropriar           

dos conhecimentos tradicionais e das formas de produção social e cultural das            

comunidades e que promova a valorização, respeito e preservação da história e            

da cultura quilombola, ressaltando a importância da participação das         

comunidades neste processo de construção” (CNE, 2012).  5

 

3 A Educação de Jovens e Adultos (EJA), caracteriza-se como uma modalidade com proposta pedagógica               
flexível, tendo finalidades e funções específicas e tempo de duração definido, levando em consideração os               
conhecimentos das experiências de vida dos jovens e adultos, ligadas às vivências cotidianas individuais e               
coletivas, bem como ao mundo do trabalho. § 1º Na Educação Escolar Quilombola, a EJA deve atender às                  
realidades socioculturais e interesses das comunidades quilombolas, vinculando-se a seus projetos de            
vida. § 2º A proposta pedagógica da EJA deve ser contextualizada levando em consideração os tempos e                 
os espaços humanos, as questões históricas, sociais, políticas, culturais e econômicas das comunidades             
quilombolas. § 3º A oferta de EJA no Ensino Fundamental não deve substituir a oferta regular dessa etapa                  
da Educação Básica na Educação Escolar Quilombola, independentemente da idade. § 4º Na Educação              
Escolar Quilombola, as propostas educativas de EJA, numa perspectiva de formação ampla, devem             
favorecer o desenvolvimento de uma Educação Profissional que possibilite aos jovens, adultos e idosos              
quilombolas atuar nas atividades socioeconômicas e culturais de suas comunidades com vistas ao             
fortalecimento do protagonismo quilombola e da sustentabilidade de seus territórios. Art. 24 A Educação              
Profissional Técnica de Nível Médio na Educação Escolar Quilombola deve articular os princípios da              
formação ampla, sustentabilidade socioambiental e respeito à diversidade dos estudantes, considerando-se           
as formas de organização das comunidades quilombolas e suas diferenças sociais, políticas, econômicas e              
culturais, devendo: I - contribuir para a gestão territorial autônoma, possibilitando a elaboração de              
projetos de desenvolvimento sustentável e de produção alternativa para as comunidades quilombolas,            
tendo em vista, em muitos casos, as situações de falta de assistência e de apoio para seus processos                  
produtivos; II - articular-se com os projetos comunitários, definidos a partir das demandas coletivas das               
comunidades quilombolas, contribuindo para a reflexão e construção de alternativas de gestão autônoma             
dos seus territórios, de sustentabilidade econômica, de soberania alimentar, de educação, de saúde e de               
atendimento às mais diversas necessidades cotidianas; III - proporcionar aos estudantes quilombolas            
oportunidades de atuação em diferentes áreas do trabalho técnico, necessárias ao desenvolvimento de suas              
comunidades, como as da tecnologia da informação, saúde, gestão territorial e ambiental, magistério e              
outras. Art.25 Para o atendimento das comunidades quilombolas a Educação Profissional Técnica de             
Nível Médio deverá ser realizada preferencialmente em seus territórios, sendo ofertada: I - de modo               
interinstitucional; II - em convênio com: a) instituições de Educação Profissional e Tecnológica; b)              
instituições de Educação Superior; c) outras instituições de ensino e pesquisa; d) organizações do              
Movimento Negro e Quilombola, de acordo com a realidade de cada comunidade 
4 A Resolução CNE/CP nº 1/2004, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, fundamentada 
no Parecer CNE/CP nº 3/2004; 
5 A Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na redação dada pelas Leis nº 
10.639/2003 e nº 11.645/2008, e a Resolução CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 
3/2004. 
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O projeto apresentado aqui é o resultado de um estudo de caso sobre a              

Comunidade Remanescente de Quilombo Sobara, com destaque para a análise do           

contexto local. O projeto está sendo feito com base na metodologia qualitativa, usando a              

técnica da realização de entrevistas e rodas de conversa com os moradores, que permitiu              

traçar atividades que objetivam impactar pontos que são entendidos como relevantes           

para a comunidade. 

 

Contexto 

Sobara se localiza no município de Araruama, na Região dos Lagos, conhecida            

como sendo o “sertão” da cidade. Os dados sobre o número de habitantes variam de               

acordo com a fonte. De acordo com o último censo de 2016 habitavam cerca de 130                

famílias no quilombo .  6

Segundo a ONU Mulheres, as comunidades tradicionais quilombolas são         

constituídas enquanto territórios tradicionais autodeterminados em função da origem         

étnica e racial dos seus moradores, e são amparados pela Convenção 169 da OIT              

(Organização Internacional do Trabalho). Tal norma garante a esses grupos o direito ao             

controle da terra e das atividades que assegurem sua sobrevivência e desenvolvimento            

econômico, como forma de fortalecer e manter suas identidades.  7

Conforme as informações disponibilizadas pela Fundação Cultural Palmares        

(FCP), a comunidade de Sobara passou pelo processo de titularização da posse de terra e               

obtiveram a certidão RTID da Fundação, isto significa, que passaram a fazer parte do              8

6 Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Rio de                 
Janeiro. Disponível em:  
<https://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/57823041/Estudo%20Socioecon%C3%B4mico%202016%2
0-%20Araruama>. Acesso em: 24 abril.2020 
7 Mulheres quilombolas: liderança e resistência para combater a invisibilidade. ONU Mulheres. 2017.             
Disponível em:  
<http://www.onumulheres.org.br/noticias/mulheres-quilombolas-lideranca-e-resistencia-para-combater-a-
invisibilidade/#:~:text=A%20CONAQ%20(Coordena%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20de,em%20to
dos%20os%20estados%20brasileiros.>. Acesso em: 24 abril.2020 
8 O RTID aborda informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas,          
socioeconômicas, históricas e antropológicas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas,              
sendo composto pelas seguintes peças: relatório antropológico; planta e memorial descritivo do perímetro             
do território, bem como mapeamento e indicação das áreas e ocupações lindeiras de todo o entorno da                 
área; cadastramento das famílias quilombolas; levantamento fundiário com coleta de documentos e de             
dados dos imóveis inseridos no perímetro do território quilombola reivindicado, assim como de seus              
proprietários ou posseiros; relatório agroambiental do território proposto, com o levantamento de suas             
características e possibilidades; detalhamento da situação fundiária e de sobreposição de outros interesses             
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Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos da FCP pela Portaria            

n. 104 de 20/05/2016 (PALMARES, 2017). Concluída essa etapa obrigatória, no ano de             

2016 que a Comunidade Quilombola de Sobara, através de sua Associação de            

Moradores, encaminhou um ofício ao INCRA, solicitando a abertura do processo de            

regularização do seu território. Todavia, verifica-se que a área remanescente quilombola           

ainda possui o status de abertura, referente ao processo de regularização. (INCRA,            

2017b).  9

Segundo os dados de 2020 da Fundação Cultural Palmares existem          

aproximadamente 2.785 comunidades certificadas . Os dados estatísticos não contam,         10

porém, com a totalidade absoluta das comunidades tradicionais rurais quilombolas          

brasileiras, o que torna milhares de pessoas invisíveis às políticas públicas específicas.            

A ausência de acesso aos direitos básicos, bem como a instabilidade jurídica com             

relação ao direito ao próprio território, revelam o racismo institucional e ambiental e a              

fragilidade dessa população . 

Ao mencionarmos a questão da territorialidade, é necessário levantar pontos          

fundamentais sobre o tema. O significado de territorialidade refere-se ao vínculo de            

significados gerados e perpetuados culturalmente, estabelecendo relações de identidade.         

Convergente ao sentido de territorialidade, lugar significa:  

 
“experiência de uma localidade específica com algum grau de enraizamento,          
com conexão com a vida diária, mesmo que sua identidade seja construída e             
nunca fixa” (Escobar, 2005. pág 233). 

 

Neste sentido, às dificuldades do reconhecimento da posse de terra, nos mostra            

que a luta pelo direitos territorial da comunidade é essencial para a manutenção da              

identidade étnica desse povo, devido aos processos de significação que fazem do            

território uma referência para a reprodução social e cultural do grupo. Somente com o              

estatais no território pleiteado; pareceres conclusivos das áreas técnica e jurídica. (REGULARIZAÇÃO            
DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA PERGUNTAS E RESPOSTA Disponível em:        
<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-perguntasrespostas-a4.pdf>. Acesso em: 24 abril.2020 
 
9 Processo n. 54180.001502/2006-18  
10 Certificação Quilombola - Comunidades Certificadas. Fundação Cultural Palmares. Disponível em: 
<http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551>. Acesso em: 24 abril.2020 
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direito da terra, pode-se resgatar o valor daquele lugar essencial para a reprodução dos              

modos de vida dos povos originários e tradicionais nos aspectos socioeconômicos. De            

acordo com o autor Diegues (2001):  

 
Além do espaço de reprodução econômica, das relações sociais, o território é            
também o lócus das representações e do imaginário mitológico dessas          
sociedades tradicionais.” ( 2001, p. 50) 

 

A territorialidade quilombola funciona, nesse sentido, como uma luta          

contra-hegemônica em torno do qual são elaboradas formas de resistência social,           

baseadas nas demandas políticas, econômicas e culturais das comunidades remanescente          

de quilombo. Ademais, o artigo nº 216 da emenda constitucional nº 48 de 2005              

refere-se ao patrimônio cultural, definido como o conjunto “dos bens de natureza            

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência           

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade            

brasileira”. Segundo o 1º Parágrafo, o poder público, juntamente à comunidade, deve            

promover e proteger o patrimônio cultural, por meio dos instrumentos cabíveis. 

Portanto, a regulamentação da posse de terra está vinculada à cultura, à            

memória, e a perpetuação dos valores imateriais, e é indispensável ao povo quilombola             

reconhecer a sua territorialidade devido à permanência naquele espaço por gerações,           

apesar da comunidade não ser a mesma do passado. Logo, o reconhecimento do valor              

cultural dos territórios dos povos tradicionais possibilita a regularização da posse de            

terra como forma de respeitar a autonomia do grupo. Pleiteia-se resgatar a cultura e a               

identidade tradicional como o objeto de preservar o que não está intacto à ação do               

tempo. 

Conclui-se que a identidade cultural é o componente catalisador, que associa as            

decisões sobre a regularização da posse de terra, o seu uso e as transformações feitas               

dentro do espaço territorial de qualquer que seja a comunidade quilombola. Só assim irá              

o Estado reconhecer a proteção de valores pluriculturais e a garantia dos direitos             

fundamentais dos povos tradicionais. 

Segundo informações que constam no Relatório Antropológico de Identificação         

e Delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pela Comunidade Remanescente do          

Quilombo, realizada no ano de 2007, existem inúmeros desafios no local, tais como:             
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Dificuldade para garantir a titularização da terra; falta de mapeamento e censo da região;              

decadência da agricultura familiar; desigualdade social e discriminação; denúncia da          

existência de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Foi coletado também           

que o acesso à comunidade é dificultoso, seja pela condição das vias, seja pelo              

transporte coletivo disponível para acesso, com horários bastante restritos. Ainda          

segundo o relatório, Sobara possui um alto índice de analfabetismo funcional, com um             

terço da comunidade possuindo até 21 anos. Sem a oportunidade de avançar com os              

estudos e evoluir através da cultura, os jovens da comunidade começam a trabalhar             

cedo, optando muitas vezes, por falta de alternativa, por trabalhos pesados, como a             

colheita no canavial e outras ocupações em fazendas vizinhas. 

De alguma maneira, os moradores sentem-se excluídos e esquecidos pelas          

autoridades do Estado e do País, e deixam transparecer que a escolarização, o acesso à               

tecnologia, a formação profissional, como também o acesso ao ensino secundário e            

superior na região , são algumas das possibilidades para desenvolvimento de Sobara. 

De acordo com o estudo sociológico, compreende-se a importância do tema de            

identidade para Sobara, já que os sujeitos desse espaço vêm tentando se ressignificar,             

buscando se organizar e reivindicar seus direitos. A comunidade busca se reconhecer            

como quilombo, utilizando estratégias para garantir não apenas o passado e o presente             

como também o futuro, uma vez que entendem que a preservação da comunidade está              

diretamente fundamentada nas diferentes estratégias de permanência das novas gerações          

e na valorização da ancestralidade e do universo cultural representativo da comunidade            

nos dias de hoje. 

Em vista disso, a construção do projeto foi feita a partir de um recorte,              

abordando as mulheres da comunidade quilombola de Sobara. De fato, são as mulheres             

que estão numa situação mais problemática. Enquanto os homens migram para as            

cidades mais próximas em busca de trabalho, elas permanecem no território. Muitas,            

para garantir o sustento da família, trabalham nas fazendas das proximidades, o que             

significa em certas situações uma condição degradante de trabalho. Há fortes indícios            

que levam a crer na existência de trabalho análogo à escravidão na região nos canaviais               

da empresa Agrisa (existem denúncias no Ministério Público) . Além de também ser            11

11  JUSTIÇA INDICIA CINCO POR TRABALHO ESCRAVO NO RIO, Disponível em: 
<https://reporterbrasil.org.br/2004/01/justica-indicia-cinco-por-trabalho-escravo-no-rio/>. Acesso em: 24 
abril.2020 
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relatado que há um controle por parte do empregador; atrasos de salários e pagamento              

por produtividade na safra de colheita, além da degradação da saúde dos trabalhadores,             

entre outros.  

Portanto, as mulheres quilombolas estão expostas a várias formas de violência,           

são elas as principais impactadas pelos conflitos territoriais, pelos empreendimentos e           

pela supressão de seus direitos, o que compromete significativamente o          

desenvolvimento social e econômico da região. Porém, mesmo nesse cenário adverso, as            

comunidades tradicionais resistem, muitas marcadas pelo protagonismo feminino e         

negro.  

Do ponto de vista dos interesses e necessidades das mulheres da comunidade,            

existem inúmeros desafios a serem superados e, ainda requisitam-se soluções          

diferenciadas para cada problema. Acreditamos que através de práticas de resistência,           

além de “estratégias de enfrentamento ao sistema racista e redes de solidariedade”            

(BERTH, 2018, p. 73) pode vislumbrar-se a geração de renda, a educação e, ao mesmo               

tempo, a conquista por direitos além da demarcação de território.  

Por esse motivo, é necessário abordar o feminismo negro e o empoderamento a             

partir do processo identitário, do fortalecimento econômico e da educação, visto que            

fortalecer as mulheres pode possibilitar o rompimento do ciclo de pobreza, além de             

derrubar as barreiras impostas pelo patriarcado. Como Bell Hooks (2013) escreve, é a             

partir da “pedagogia do engajamento”, que será possível que indivíduos conscientes se            

posicionem e formem coletivos empoderados, dotados de informações suficientes para          

combaterem as opressões institucionalizadas.  

Nesse sentido, a proposta é abordar a temática racial com ações afirmativas,            

como oficinas com foco na formação e fortalecimento da identidade negra além de             

incluir pontos cruciais, como por exemplo: o racismo, a cultura nacional e a             

ancestralidade entre outras discussões, além de capacitação de fortalecimento político e           

institucional.  

Considerando-se que os direitos quilombolas se materializam através de políticas          

específicas, pode-se citar a Convenção-169 da Organização Internacional do Trabalho          

(OIT) “Sobre os Povos Indígenas e Tribais” (1989), um dos principais amparos            

normativos desse apanhado de direitos. Em 2002, o Brasil ratifica a Convenção 169, por              
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meio do Decreto Legislativo nº 143 de 20 de junho de 2002 . Segundo a autora Adeli                12

Casagrande do Canto:  

 
“Destacam-se, ainda, alguns Tratados de Direitos Humanos que disciplinam         
tratamentos anti-discriminatórios: Convenção 111 da OIT, contra a        
discriminação no mercado de trabalho; Convenção da ONU pela Eliminação          
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; Conferência de Viena            
(1993) dispõe que populações vulneráveis merecem proteção particular dos         
Estados e a Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de            
Discriminação Racial, a qual coloca que os Estados signatários devem adotar           
medidas para garantir a proteção contra privilégios de raça ou cor . Para a              
defesa dos Direitos Humanos, criou-se na esfera internacional a Comissão          
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de          
Direitos Humanos, as quais recebem denúncias de violação de Direitos          
Humanos, estando incluídos os direitos afro-descendentes. Em outubro de         
2004 a CIDH criou a Relatoria Especial para os Direitos dos           
Afro-descendentes e contra a Discriminação Racial. ” 

 

No que tange a política nacional, destaca-se a ação da sociedade civil em relação              

às comunidades quilombolas, com a criação em 1995 da Articulação Nacional das            

Comunidades Remanescentes de Quilombo (ANCRQ), e em 1996, surge CONAQ          

(Comissão Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas),         

movimentos importantíssimos para o reconhecimento dos direitos das Comunidades         

Remanescentes de Quilombos. Como destaque do governo do ex-presidente Lula,          

podemos citar programas como o Programa Brasil Quilombola e o Programa           13

Territórios de Identidade  entre outros. 14

Atualmente, boa parte da implementação de políticas públicas sobre a questão           

quilombola no Brasil é pouco eficiente. Para a comunidade de Sobara, a maioria das              

políticas públicas nunca chegou, evidenciando o acesso desigual a bens e direitos para a              

população de comunidades tradicionais. Parte do problema tem origem histórica através           

12 A Convenção 169 da OIT dirigida aos povos indígenas e tradicionais e tribais reconhece a necessidade                 
desses povos de “assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento                 
econômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde                
moram”. Apesar de fazer referência expressa às populações indígenas e tribais, o alcance das disposições               
da Convenção vai bem mais além, atingindo os povos e as comunidades tradicionais. Há uma discussão                
sobre a aplicabilidade da Convenção aos remanescentes quilombolas no Brasil, mas já há jurisprudência              
afirmando a aplicabilidade (Oliveira Júnior 2014).  
13 O Programa Brasil Quilombola (PBQ) é uma política pública para as comunidades remanescentes de               
quilombo do Brasil pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República              
(SEPPIR/PR), vinculados ao Decreto n 4.887, de 20 de novembro de 2003. 
14 Em 2008, o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania, cujos objetivos eram               
promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma              
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, que integrasse as ações entre Governo Federal,            
estados e municípios.  

14 



da criação de uma estrutura fundiária que privilegia o latifúndio. Essas estruturas de             

desigualdade se acentuam em regiões rurais como a de Sobara. 

Diante de um cenário político marcado pelo retrocesso de várias políticas           

públicas, que vinham consolidando-se em governos anteriores, compreendemos que o          

projeto reflete uma forma de luta contra-hegemônica e decolonial. O projeto Vozes no             

Campo procura ouvir as vozes que por muito tempo foram silenciadas, tornando a             

comunidade os verdadeiros protagonistas dessa história. 

Portanto, busca-se através da metodologia: transformar, formar e agir, aplicada           

a ações de enfrentamento como uma forma de continuar resistindo, (Re)existindo e            

mantendo vivas as tradições e lutas da sociedade de Sobara. Como Paulo Freire muito              

bem colocou em seu livro Pedagogia do Oprimido, o papel da educação é um ato               

político, que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora e            

diferencial, emergindo na educação como uma prática de liberdade. 

Através desse raciocínio pretendemos destacar a importância da educação para           

esta comunidade, uma vez que o reconhecimento de seus direitos leva ao            

empoderamento e o desenvolvimento da comunidade. 

Tendo em vista esse panorama geral, o projeto objetiva promover o           

protagonismo político e socioeconômico da Comunidade Remanescente de Quilombo         

Sobara em Araruama. Consideramos de extrema importância o engajamento da          

comunidade, enfatizando a formação e o fortalecimento de sua identidade étnica.           

Também levamos em consideração a necessidade da capacitação profissional para a           

melhoria das condições de vida da comunidade. 

Entende-se que o projeto apresentado vai muito além de questões meramente           

econômicas, ou seja, propomos a realização de cursos profissionalizantes, oficinas e           

serviços jurídicos à comunidade, e acreditamos que estas ações irão contribuir para o             

desenvolvimento das relações sociais, econômicas, culturais e políticas do povo          

quilombola de Sobara.  

 Espera-se que esta experiência ofereça reflexões e análises que, de algum modo,            

alimentem outros processos de consolidação da cooperação Sul-Sul como metodologia          

de ação em prol dos direitos humanos, capaz de potencializar as trocas de experiências              

entre países do Sul Global, uma vez que o projeto visa o aperfeiçoamento de políticas               
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públicas que garantam o acesso à educação de qualidade e consequentemente, direitos            

econômicos, sociais, políticos e culturais a esta comunidade. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Diante do contexto apresentado, alertamos para a situação de vulnerabilidade de           

mulheres jovens e adultas quanto ao trabalho, sendo estas consideradas as mais frágeis             

na disputa por um posto de trabalho e as que apresentam uma das maiores taxas de                

desemprego e de subemprego. Além disso, as mulheres são suscetíveis a uma maior             

condição de trabalhos análogos à escravidão, pois trabalham nas áreas de maior trabalho             

intensivo e onde há uma maior exploração do trabalho manual. Conforme dados da             

Organização Internacional do Trabalho (OIT) , aproximadamente 40 milhões de         15

trabalhadores no mundo são vítimas da escravidão moderna. Dentre eles, as mulheres e             

as meninas são as mais afetadas, chegando a quase 29 milhões ou 71% do total .               16

Segundo Alice Monteiro de Barros : 

“É bom lembrar que, de acordo com os dados fornecidos pela OIT, as             
mulheres ainda têm uma participação significativa entre os pobres e          
analfabetos, logo, a saúde, a educação e a formação profissional          
constantes são fatores decisivos à igualdade da mulher em vários          
segmentos sociais, principalmente no campo do trabalho subordinado.        
A política de igualdade de gênero deve compreender também outros          
possíveis motivos de discriminação, como a raça, a etnia, a religião,           
entre outros, o que escapa do tema objeto desta exposição.”(2008,          
p.83) 

Como focamos na trajetória histórica das mulheres negras na região de Sobara,            

oferecer cursos de empoderamento e continuação de uma educação de qualidade podem            

e devem ser considerados, tanto nos diagnósticos quanto nas oficinas de capacitação            

Social e formação política e cursos educacionais. Portanto, o fortalecimento social,           

econômico e institucional converte-se em uma ferramenta importante para o          

enfrentamento do papel de subordinação que as mulheres negras sofrem. Muitas das            

vezes são elas as verdadeiras protagonistas de toda uma narrativa, pois têm de assumir              

15 Foi fundada em 1919 e tem 187 Estados membros. 
16OIT.  Mundo tem 40 milhões de pessoas na escravidão moderna e 152 milhões de crianças no trabalho 
infantil. Disponível em:  http://www.oit.org/brasilia/noticias/WCMS_575482/lang--pt/index.htm. Acesso 
em 27 de junho 2020 
 

16 

http://www.oit.org/brasilia/noticias/WCMS_575482/lang--pt/index.htm


papéis essenciais nas comunidades, não só no roçado mas também na criação dos             

filho(a)s além da perpetuação das tradições e das manifestações culturais.  

São as mulheres quilombolas as verdadeiras detentoras dos saberes tradicionais,           

das rezas, da medicina natural e comidas culturalmente típicas de suas regiões. Elas são              

peças fundamentais nas organizações sociais, produtivas e de resistência dentro de suas            

respectivas comunidades. Convém enfatizar que seria muito difícil pensar em          

transformação e inclusão social dentro de um processo educativo, se não forem            

respeitados o conhecimento tradicional e os acúmulos dos conhecimentos concebidos          

durante gerações por estas mulheres.  

Percebemos que o aprender com o “Outro” é um processo gerador de tensões             

por padrões perversos de relação social no ambiente escolar, representações          

estigmatizadas e discursos hegemônicos (WALSH, 2012). O reconhecimento e         

legitimação do “Outros”, no caso as mulhere de Sobara , em um espaço, com seus               

corpos, seus saberes, sua cultura ainda sofrem resistências de uma ordem hegemônica. 

 Portanto, nosso projeto tem como público-alvo as mulheres negras das 130           

famílias de Sobara com idade entre 15 e 60 anos. Dessa forma, o projeto irá atender os                 

beneficiários por turmas separadas com horários diferentes — e através da indicação dos             

interesses específicos dos inscritos. O processo seletivo é uma etapa muito importante            

dentro do projeto, devido à idade e à vulnerabilidade social em que vivem. As mulheres               

jovens não têm muito conhecimento sobre os seus talentos e perspectivas profissionais            

futuras, ainda mais encontrando-se em áreas distantes e rurais. E as mulheres adultas             

têm muitos afazeres a serem cumpridos e não tiveram oportunidades na juventude, além             

de enfrentarem frequentemente o peso do machismo em suas próprias casas e sofrerem             

de violência doméstica, limitando suas escolhas. 

Por conseguinte, a seleção é o primeiro contato para despertar o interesse e              

verificar o perfil, as aptidões e as motivações de fazer um percurso educacional de              

qualidade e de fortalecimento social, além de ajudar a perceber se o percurso proposto é               

o que de fato desejam. 
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A opção por esta faixa etária se deve à necessidade de atividades alternativas             

para garantir meios de independência financeira como também o de empoderamento e            

protagonismo, evitando que as mulheres estejam na posição de maior vulnerabilidade. A            

escolha considera que a exclusão social por situação de pobreza pode aumentar os riscos              

delas se submeterem a situações degradantes e de trabalho para manter seus familiares,             

sofrendo ainda de violência doméstica; portanto, entende-se que a participação destas           

em cursos e oficinas possa mitigar este quadro. 

JUSTIFICATIVA 

Um olhar mais aprofundado faz-se necessário para enxergarmos que o modelo           

econômico vigente evidencia a desigualdade de gênero. Além de que, não se pode             

compreender os processos que permitem o desenvolvimento sustentável e suas          

implicações na vida das pessoas e da sociedade sem considerar como as relações de              

gênero as atravessam. Ao levantarmos a questão do empoderamento feminino neste           

projeto é preciso referenciar a interseção entre o feminismo, as lutas de classe, o              

machismo e o movimento antirracista. 

Segundo a autora Luiza Bairros em seu texto Nossos feminismos revisitados,           

existe uma “redução da mulher negra ao papel de coadjuvante mesmo no limitado             

espaço imposto pelo racismo”(BAIRROS, 1995, p. 458), isto significa que existe uma            

opressão no qual o papel das mulheres negras passa a ser secundário dentro da estrutura               

social. Diante dessa perspectiva, nota-se que a opressão ocorre dentro de uma matriz de              

dominação na qual raça, gênero e classe social se interseccionalizam , o que             17

proporciona um ponto de vista particular sobre o que é ser mulher negra numa              

sociedade desigual. 

“Raça, gênero, orientação sexual reconfiguram-se mutuamente formando [...]        
um mosaico que só pode ser entendido em sua multidimensionalidade. [...]           
Considero essa formulação particularmente importante não apenas pelo que         
ela nos ajuda a entender diferentes feminismos, mas pelo que ela permite            

17 A partir do estudo de Kimberle Crenshaw, a respeito do feminismo, podemos entender o conceito de                 
interseccionalidade a partir das várias maneiras pelas quais raça e gênero interagem para moldar as várias                
dimensões das vivências cotidianas das mulheres negras. Muitas das experiências que as mulheres negras              
confrontam não são categorizadas dentro de um entendimento tradicional sobre raça ou discriminação de              
gênero, uma vez que a intersecção do racismo e do sexismo afeta as vidas das mulheres negras de                  
maneiras que não podem ser entendidas por completo sem que se examine as dimensões de raça ou                 
gênero dessas experiências separadamente. Também podemos compreender a interseccionalidade como          
uma forma de identificar como as opressões se aprofundam em determinadas experiências.  
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pensar em termos dos movimentos negro e de mulheres negras no Brasil. Este             
seria fruto da necessidade de dar expressão a diferentes formas da experiência            
de ser negro (vivida através do gênero) e de ser mulher (vivida através da              
raça) o que torna supérfluas discussões a respeito de qual seria a prioridade             
do movimento de mulheres negras: luta contra o sexismo ou contra o            
racismo? - já que as duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de              
vista da reflexão e da ação política uma não existe sem a outra.” (BAIRROS,              
1995, p. 461). 

Resgatando Bell Hooks, a autora faz um paralelo ao feminismo negro, e diz:  
“o que as mulheres compartilham não é a mesma opressão mas a luta para              
acabar com o sexismo ou seja pelo fim das relações baseadas em diferenças             
de gênero socialmente construídas Para nós negros e necessário enfrentar esta           
questão não apenas porque a dominação patriarcal conforma relações de          
poder nas esferas pessoal interpessoal e mesmo íntimas mas também porque           
o patriarcado repousa em bases ideológicas semelhantes às que permitem a           
existência do racismo a crença na dominação construído com base em noções            
de inferioridade e superioridade” (HOOKS, 1989, p. 23).  

Nesse sentido, ela interpreta que o conjunto de experiências vivenciado por           

mulheres negras cria a base para a conscientização e a politização, pois envolve             

interpretações do entendimento crítico de suas próprias realidades. É necessário,          

portanto, que as mulheres negras se identifiquem com o movimento feminista.  

É dentro desta perspectiva que justificamos a escolha de empoderar mulheres           

negras de uma comunidade quilombola, pois acredita-se que o empoderamento das           

mulheres e de suas comunidades viria a partir da conquista dos direitos de cidadania.              

Isto é, da capacidade dos indivíduos de atuarem (individualmente ou coletivamente),           

usando os recursos econômicos, culturais, sociais e políticos, e de atuarem no espaço             

público na defesa de seus direitos, influenciando as ações do Estado na partilha dos              

serviços e  dos recursos públicos.  

O projeto daria suporte para essas mulheres, dando oportunidades reais - para a             

construção de um futuro possível, capaz de levantar a auto-estima, as esperanças e             

transformar suas lutas por direitos. O projeto busca criar possibilidades de dar uma voz              

ativa à comunidade para participar das instâncias decisórias do poder, mediante as            

políticas públicas e o desenvolvimento sustentável da região. 

Sabemos que a história de Sobara é marcada por uma trajetória de            

enfrentamentos, resistência e invisibilidade, os quais foram postos à margem dos           

avanços sociais e da efetivação das políticas públicas. Mas a comunidade vem nos             

19 



últimos anos conhecendo e defendendo seus direitos diante da opressão, privação e            

discriminação. 

É importante ressaltar que a maioria das comunidades tradicionais como Sobara           

têm mulheres nas frentes de resistência. São muitas das vezes as mulheres que             18

garantem o sustento das suas família, a partir da lavoura, além de atuarem em              

organizações sociais e transmitirem os saberes ancestrais. E apesar disso, as mulheres            

quilombolas estão expostas às várias formas de violência, são elas os principais sujeitos             

impactados pelos conflitos territoriais, pelos empreendimentos e pela supressão de seus           

direitos, além das dificuldades de não conseguirem emprego. Diante do quadro           

apresentado, podemos afirmar que o motivo maior e mais frequente pela falta de acesso              

ao trabalho está relacionada à educação. Ou seja, o baixo nível de escolaridade é um dos                

determinantes apontados pelo diagnóstico do projeto. 

Mas mesmo em um cenário desfavorecido, as comunidades tradicionais         

quilombolas resistem, marcadas pelo protagonismo feminino e negro. No que se refere            

às políticas, programas e ações capazes de alterar significativamente as condições de            

vida das mulheres negras, tirando estas do lugar de coadjuvante - devido às limitações              

sociais imposta pelo racismo estrutural e da estrutura do patriarcado, tornam-se           

essenciais ações que visam: o Fortalecimento organizacional, o Fortalecimento e criação           

de novos conhecimentos e habilidades, o Aumento da auto-estima e transformação de            

valores e as Parcerias e Alianças. 

Acredita-se que por meio dessas ações, se possa construir concomitantemente          

com a comunidade um projeto que visa o fortalecimento de sua identidade quilombola.             

Para mudanças reais na realidade das beneficiárias, é necessário que os processos do             

projeto sejam impulsionados de maneira multidimensional e integral, ressalta-se que são           

essenciais as práticas de ações conjuntas e afirmativas com a própria comunidade. A             

associação de moradores é um ponto focal do projeto por ser um espaço de discussão e                

tomada de decisão no que tange às necessidades da comunidade; é, portanto, de suma              

importância sua representação nos postos administrativos junto à equipe técnica do           

projeto. Acreditamos que é só com a participação política dos próprios moradores que             

18 A exemplo disso, quem lidera a associação de moradores de Sobara e a Rosiele Vasconcelos. 
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haverão mudanças efetivas para a promoção de ações estratégicas eficazes, que visem a             

garantia dos direitos da comunidade. 

 Partindo dessa ideia, o projeto foi pensado com a finalidade de empoderar a             

comunidade envolvida, fortalecendo práticas de cidadania, possibilitando a        

sustentabilidade das ações de defesa de seus direitos e de um modelo de alternativas              

econômicas para autonomia da comunidade. 

O Projeto Vozes no Campo, cuja premissa se alicerça na valorização e no             

respeito de saberes sociais e culturais da comunidade local, possui uma pluralidade em            

suas ações. Acredita-se, portanto, que o projeto é considerável e justifica a importância             

de nossa mirada, por explicitar a busca e a importância da capacitação autônoma da              

comunidade quilombola de Sobara, inclusive como geradora de fortalecimento         

institucional.  

 

OBJETIVO GERAL 

 A ideia do projeto é empoderar as mulheres da Comunidade Remanescente do            

Quilombo de Sobara em Araruama, vias ações cujo intuito é ampliar as suas             

potencialidades através do desenvolvimento sustentável. Entendemos por       

desenvolvimento sustentável aquele que tem como propósito a geração de renda e            

bem-estar para a comunidade. Considerando que a utilização do termo de           

desenvolvimento sustentável não é somente um meio de se atingir o desenvolvimento            

econômico, pois inclui diversas dimensões como a política, o social, a cultural, e o              

ambiental. 

Pretende-se, portanto, contribuir para a autoestima das mulheres através do          

fortalecimento do seu protagonismo político e socioeconômico para que tomem rédeas           

de suas próprias vidas. Acreditamos que ao valorizar os aspectos ancestrais, suas            

práticas e costumes é possível ir em direção a práticas de sustentabilidade em ações que               

visam a defesa de seus direitos e, de um modelo de alternativas econômicas para              

autonomia dessas mulheres.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos integram os aspectos interdisciplinares do projeto que          

buscam capacitar, incentivar a formação, gerar e disseminar conhecimentos, além de           

fortalecer a comunidade através do desenvolvimento sustentável .  

● Promover a inclusão e o empoderamento das mulheres quilombolas de Sobara; 

●  Possibilitar o acesso à educação através da Formação Básica Teórica (EJA),  

● Desenvolver projeto na área de Formação Profissional com habilidades         

específicas necessárias para autonomia financeira das mulheres; 

● Fomentar um conjunto de ações que vise não apenas o reconhecimento de 

direitos, mas também a valorização da identidade, da cultura, da perspectiva de 

gênero, da história e ancestralidade da comunidade; 

● Desenvolver atividades que proporcionem a participação das mulheres da         

comunidade como sujeitos e não mero espectadores;  

● Reunir esforços para um projeto de cooperação internacional por meio de apoio            

técnico e intercâmbio de conhecimentos nas temáticas: Empoderamento        

Econômico das Mulheres, Educação Continuada, Auxílio Jurídico,       

Territorialidade e Fortalecimento Organizacional;  

● Fomentar uma rede de articulação social que envolva diferentes atores sociais            

que atuam na luta dos povos tradicionais - que conta com outras populações             

tradicionais além de quilombolas, como caiçaras e indígenas, além de outras           

instituições; 

● Executar debates acerca das questões de gênero, raça e geração perpassando as             

atividades executadas, buscando estimular a reflexão sobre o lugar de diferença           

e da multiplicidade cultural no contexto social enfocado. 

ATIVIDADES 

O projeto  foi concebido de modo a atuar em três eixos principais: 

 

1. Viabilizar a dimensão educativa através da educação popular: Formação Básica          

Teórica e Formação Profissional Específica  
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2. Promover um processo de capacitação social e formação política, criando assim           

caminhos para as demandas comunitárias: as questões étnico-raciais, identitárias         

e socioculturais. Esta atividade tem o intuito de proporcionar o empoderamento           

dos sujeitos da comunidade no que diz respeito aos conhecimentos sobre           

políticas públicas para as comunidades remanescentes quilombolas; além da         

criação de um Curso de Extensão dentro da metodologia da PUC Rio, com foco              

em Elaboração de Projetos Sociais; além da realização de Ações Civis Públicas -             

ferramenta processual e jurídica que trata dos direitos humanos e dos direitos            

quilombolas.  

3. Produção de um Seminário que contemplará várias palestras no campus da           

PUC-Rio, com ampla discussão sobre os Direitos Quilombolas, Cidadania entre          

outros temas e terá como apresentação as atividades do projeto Vozes no Campo.             

O Seminário contará com diversos representantes das Comunidades Quilombolas         

e lideranças comunitárias junto de acadêmicos, e serão discutidas as políticas           

públicas que possuem como foco as comunidades quilombolas.  

 

METODOLOGIA 

 A metodologia para este projeto é voltada para o protagonismo das mulheres            

negras e quilombolas de Sobara com ações de formação sobre Educação, Gênero,            

Identidades, Acesso à Justiça e Geração de Renda. 

Foi considerada a trajetória de luta da comunidade que fez com que o projeto              

Vozes no Campo fosse pensado. Destaca-se ainda que o desenvolvimento do projeto            

ocorre a partir de dois pilares teóricos: a perspectiva decolonial e a educação popular.  

 Buscamos na educação popular a referência de Paulo Freire como base            

fundamental para a criação do projeto, a partir do seu fazer teórico e prático que investe                

no desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos e na incidência de suas ações a              

favor da justiça social. Portanto, a educação como forma de liberdade tem como             

objetivo desenvolver o discernimento crítico e assim compreender a realidade social em            

que se vive, tornando-se sujeitos da própria história – uma narrativa que se constrói a               

cada instante.  
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 Dentro dessa concepção articula-se o campo da educação cidadã, onde os           

indivíduos tornam-se emancipados através do aprendizado não formal. A autora Maria           

da Glória Gohn descreve:  

 
“É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a           
cidadania, entendendo o político como a formação do indivíduo para interagir           
com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas           
socioculturais de aprendizagem e produção de saberes, que envolve         
organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como        
uma multiplicidade de programas e projetos sociais.”( 2014, p. 06) 

A metodologia do projeto Vozes no Campo, foi criada a partir das demandas da              

comunidade, e busca promover o desenvolvimento sustentável através da autonomia do           

indivíduo e do estímulo do “empoderamento feminino” e da comunidade como um            

todo.  

Dessa maneira o desenvolvimento sustentável será o eixo aglutinador que,           

dialogando com outros eixos, como direitos humanos, educação, aspectos ancestrais,          

geração de renda, meio ambiente, tecnologia e cultura, cria uma teia de ações solidárias              

que promovem o exercício do desenvolvimento local sustentável da forma mais popular            

possível. 

As atividades do programa ocorrerão por meio da divisão do projeto em quatro             

fases. A primeira fase do projeto irá durar 12 meses. A segunda fase irá durar 6 meses; a                  

terceira fase ocorrerá em três semestres que irão durar seis meses cada. Por fim, a quarta                

fase irá durar um ano, totalizando um período de 48 meses. As fases do programa estão                

detalhadas a partir dos tópicos. 

Diagnóstico/ Articulação Local/Construção de Parcerias 

A articulação foi o primeiro passo para a execução do projeto. A equipe             

idealizadora do projeto Vozes no Campo deu início ao processo de pesquisa, concepção             

e diagnóstico das necessidades da comunidade Sobara em abril de 2020, e este processo              

deve se estender até o final de abril em 2021. Nesta etapa, foi iniciado a conexão com a                  

comunidade (por meio do método de pesquisa qualitativa, através de rodas de conversa             

e entrevistas), além da formação de parcerias que irão fazer com que o projeto se torne                

possível. Neste período, a pesquisa e a experiência na comunidade irão contribuir para o              

processo do diagnóstico e aperfeiçoamento da metodologia do projeto Vozes no           
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Campo. Tudo será feito através de um cronograma de trabalho, onde um conjunto de              

ações será proposto para atingir o objetivo de se fazer um trabalho com foco no objetivo                

geral.  Segue abaixo o cronograma: 

 

Tabela 01: Metodologia e Descrição das atividades para Diagnóstico.  

 

Definindo a carga horária, o conteúdo teórico e prático e a metodologia de             

monitoramento e acompanhamento 

A partir dos resultados coletados na primeira etapa, seguindo o cronograma para            

a segunda etapa do projeto, o objetivo dessa fase foi consolidar o projeto através de um                

plano de trabalho que organiza as atividades do objetivo específico e sela a rede de               

parceiros, consolidando a atuação do projeto Vozes no Campo, criando instrumentos           

capazes e efetivos para entender as necessidades reais da comunidade. Assim, nessa            

fase, o projeto reforça sua atuação de apoio à comunidade e seu protagonismo             

socioeconômico. Abaixo encontra-se um cronograma que será seguido pelos gestores do           

programa: 

Tabela 02: Metodologia e Descrição das atividades do Conteúdo do Programa. 

A primeira atividade é chamada de eixo educacional e será dividida em duas             

partes: a primeira será Formação Básica Teórica e a segunda será Formação            

Profissional Específica. Ambas as atividades serão gerenciadas pela Equipe Técnica do           

BRICS Policy Center, em parceria com a associação de moradores de Sobara. As             
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metodologias referenciadas abaixo foram separadas por subtópicos de cursos e foram           

desenvolvidas através da cooperação técnica, com recursos garantidos.   

 

Eixo Educacional 

A dimensão educativa e de suma importância no projeto, por meio de iniciativas              

que promovem múltiplos aprendizados entre moradoras, professores e demais agentes          

que integram a rede parceira. O desafio maior de promover um desenvolvimento            

sustentável na região torna a educação um eixo fundamental a ser trabalhado, devido a              

seu caráter estruturante e essencial em muitas áreas da vida dessas mulheres. Nesse             

sentido, será trabalhado o campo formal e informal da educação. A abordagem crítica             

dos conteúdos, dentro ou fora de aula tem como finalidade referenciar a política de              

Paulo Freire, que assumia a educação como um instrumento de transformação do            

mundo, à favor da autonomia do indivíduo. Assim, o projeto se insere no campo da               

educação popular e se afirma como alternativa de formação que valoriza a bagagem             

sócio-cultural, tanto das alunas como dos educadores, durante todo o percurso, no            

desenvolvimento de atividades e ações. 

 Busca-se ampliar o tempo de estudo dos moradores de Sobara, por meio da             

ampliação do acesso ao ensino de qualidade. Compreendemos que a promoção de novas             

e mais diversas oportunidades educativas aos moradores da comunidade, passa pela           

necessidade de interferir nas políticas públicas educacionais com ações que interfiram           

nos níveis individuais e coletivos. Dentro dessa perspectiva, o eixo educacional trabalha            

a partir de duas ações principais: Formação Básica Teórica (Voltado para mulheres            

jovens e adultas, que concluíram ou estão a concluir o ensino fundamental e se              

interessam por ingressar no ensino médio) e a Formação Profissional Específica           

(Voltado para mulheres jovens e adultas). 

 

Formação Básica Teórica 

 A formação teórica básica será garantida pela parceria da Secretaria de Educação            

(SEDUC) junto ao Departamento de Educação (Nead) e de Ciências Sociais da PUC.             

Será aplicado um mínimo de 80% da carga horária do curso, o que corresponde a 300                

horas de um total de 400 hrs. O programa apresentará os temas: Língua Portuguesa,              
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Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas (que abrange História, Geografia,         

Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza (que abrange Química, Física e Biologia) e             

Redação. Para a formação haverá a necessidade de complementação com um curso de             

formação pautado no Humano (curso obrigatório para conclusão do ensino continuado).           

Este curso simboliza uma formação complementar educacional com caráter         

emancipatório. O intuito é abordar as relações interpessoais através dos temas voltados            

ao mundo do trabalho, com relação a processos seletivos e postura profissional.            

Reflexões sobre motivação, autoestima, responsabilidade, identidade, saúde, legislação        

trabalhista, cidadania, meio ambiente, inclusão digital e orientação vocacional. O curso           

busca reforçar o papel das mulheres, o contexto de seus relacionamentos (consigo            

mesma, com a família e com a comunidade), e desta maneira garantir o processo de               

empoderamento genuíno. 

As aulas acontecerão em dois períodos distintos, das 17h às 19h ou das 20:00 às               

22:00, de segunda a sexta, ou de 09:00 às 18:00 no sábado de forma a adequar-se à                 

disponibilidade do público beneficiário; Nessa modalidade de formação, convém a          

adoção da metodologia do “Aprender-Fazendo”, onde os beneficiários podem obter          

conhecimento teórico e prático na escola municipal Pastor Alcebíades Ferreira de           

Mendonça, além de estarem incluídos nesta metodologia visitas técnicas e convidados.           

Essa formação tem como objetivo o fortalecimento do beneficiário através da educação            

popular e do sistema EJA, além de utilizarmos as Diretrizes Curriculares previstas na             

legislação em vigor 

 

Formação Profissional Específica  

Esta formação será ministrada pelo Serviços Nacionais de Aprendizagem         

(SENAC e SENAI), que disponibilizarão o conteúdo programático e cederão professores           

para ministrar as aulas, e pela parceria com a ONG CAWEE e SEBRAE, que              

trabalharão com a metodologia de negócios e farão oficinas sobre empreendedorismo.           

Cada instituição contribuirá com sua expertise para a qualificação profissional. O           

objetivo será a promoção de capacitação e inovação para fins de gerar renda na              

comunidade e atingir o desenvolvimento sustentável.  
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Diferentemente da formação básica, a construção do conteúdo do curso será feita            

através de módulos . Os cursos terão duração de seis meses. Nos quatro meses iniciais o                

SENAC e SENAI trabalharão com a parte teórica e prática (72hrs), intercalando com             

oficinas Formação pautada no Humano e de capacitação social e formação política (40             

hrs). Nos dois últimos meses, os alunos devem fazer projetos.  

Por último, os alunos irão vivenciar aulas práticas com ajuda da ONG CAWEE e              

complementarão sua formação com profissionais do SEBRAE. As participantes serão          

estimuladas também a vislumbrar novas estratégias profissionais, incluindo abrir seus          

próprios negócios, de forma individual ou coletiva, para aumentar sua renda e de sua              

família. Logo após o curso, haverá a possibilidade de criação de uma cooperativa.             

Dentro da formação de cada curso, haverão oficinas de Gênero e Cidadania e             

Empreendedorismo, nas quais as alunas serão encorajadas a refletir sobre autonomia,           

autoestima e o papel que ocupam na sociedade.  

Ao longo do projeto, poderá ocorrer uma análise metodológica para validação           

dos cursos, podendo haver ajustes e adequações. Os cursos serão ministrados aos            

sábados das 8 hrs da manhã até ás 21 hrs.  

Curso de Corte e Costura e Artesanato - 72 hrs 

O curso inclui aulas de corte e costura, modelagem e artesanato. Esse curso foi              

elaborado especialmente para que as mulheres tenham oportunidade de ingressar no           

mercado de trabalho. Logo após o curso, haverá a possibilidade da criação de uma              

cooperativa, se houver interesse das beneficiárias, através do apoio técnico do SEBRAE            

e da ONG CAWEE. As aulas acontecerão no período das 15h às 18h no sábado; Será                

aplicado um mínimo de 70% da carga horária do curso correspondente para a formação              

com certificado. Serão oferecidos 25 vagas a serem preenchidas. 

Curso de Gastronomia - 72 hrs 

O curso de qualificação profissional em Gastronomia, ensinará receitas e          

técnicas, resgatando a cultura alimentar quilombola, promovendo novos hábitos         

alimentares baseados numa alimentação saudável, orgânica e sustentável. Logo após o           

curso, haverá a possibilidade da criação de uma empresa voltada para coffee break,             

brunch, almoço, coquetel, jantar e alimentação, se houver interesse das beneficiárias,           

através do apoio técnico do SEBRAE e da ONG CAWEE. As aulas acontecerão no              

28 



período das 11h às 14h no sábado; Será aplicado um mínimo de 70% da carga horária do                 

curso correspondente para a formação com certificado. Serão oferecidas 25 vagas a            

serem preenchidas. 

Curso de Produção agroecológica- 72 hrs 

O curso de formação em agroecologia ensinará: Agroecologia e Agricultura          

orgânica, Produção de compostos líquidos, Compostagem, Rochagem, Adubação        

Orgânica, Comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos, Manejo        

Agroecológico de plantas, Irrigação e Criação de Horta Comunitária. O curso será            

promovido pela Embrapa, CONAQ e terá participação da ONG Land Alliance, e visa             

promover o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes, a fim de embasar a             

construção de conhecimentos com a agricultura familiar a partir dos princípios           

agroecológicos na prática. As ações do curso envolveram fundamentos         

teórico-metodológicos, atividades integradoras e dinâmicas reflexivas. Se os        

participantes demonstrarem compromisso, será elaborado um plano de transição para a           

produção agroecológica vinculado ao respectivo local . As aulas acontecerão no período            

das 8h às 11h no sábado; será aplicado um mínimo de 70% da carga horária do curso                 

correspondente para a formação com certificado. Serão oferecidas 25 vagas a serem            

preenchidas. 

Curso de Informática e Tecnologia - 72 hrs 

Com o objetivo de promover o direito à comunicação e a informação, foi criado              

um curso de capacitação e educação tecnológica para jovens e adultos. O projeto atuará              

na inclusão digital para os moradores de Sobara com aulas práticas e teóricas de              

informática e em suporte técnico para qualificação e inserção no mercado profissional.            

O projeto conta com a parceria com o SENAC e SENAI e com a ajuda do Rio Solidário                  

para a doação dos computadores para que seja possível o ensino básico das ferramentas              

do mundo digital, como navegadores, Windows e pacote Office. Após o primeiro            

contato com essas tecnologias, são oferecidas aulas de Excel, onde os jovens aprendem a              

executar e examinar com eficiência planilhas eletrônicas, muito necessárias tanto em seu            

cotidiano quanto no âmbito profissional. Serão oferecidos dois módulos, com          

certificados. Sendo um para ensino básico como dito acima, e outro para aqueles que              
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queiram aprender a programação, design gráfico e trabalhar com conteúdo para mídias            

digitais, ou com conhecimento de ferramentas para pesquisa. As aulas acontecerão no            

período das 18h às 21h no sábado; Será aplicado um mínimo de 70% da carga horária do                 

curso correspondente para a formação com certificado. Serão oferecidas 25 vagas a            

serem preenchidas. 

Capacitação social e formação política  

A segunda atividade conta com a parceria e apoio técnico do SEBRAE, da ONG              

CAWEE, da Organização de Mulheres Negras (CRIOLA), Embrapa, CONAQ e terá           

participação da ONG Land Alliance para intervir nas questões étnico-raciais,          

identitárias, ambientais e socioculturais. Será formado por oficinas com apoio do Edital            

lançado pela Sepromi. Em um território marcado pela negação de direitos básicos, às             

mulheres de Sobara sentem na pele os efeitos pela falta de políticas públicas, as              

desigualdades sociais, e os preconceitos de raça e gênero que marcam suas vidas. 

A metodologia usada inclui cartografia social, escuta das mulheres, auxílio          

jurídico e psicológico e oficinas. Nas oficinas desenvolvidas serão trabalhados temas           

como identidade, auto-afirmação quilombola, políticas públicas afirmativas, participação        

social e política do movimento negro, direitos humanos com enfoque na discriminação            

por orientação sexual, raça, etnia, idade, credo religioso ou opinião política, e meio             

ambiente. Além disso, haverão ferramentas práticas e lúdicas para o exercício do            

protagonismo, como a Oficina de identidades memória: refletindo sobre a história e            

formação de quilombos, realizada com apoio da CONAQ; e a Oficina de teatro:             

trabalhando com ferramentas de linguagem teatral e corporal atentando ao espaço do            

território e vivências.  

Conta-se com a participação de profissionais, sendo esses os próprios          

profissionais e voluntários participantes do projeto "Vozes do Campo", assim como           

ajuda jurídica de profissionais voluntários convidados a eventos específicos. As          

atividades propostas para alcançar esse objetivo constam com a troca de dados culturais             

capazes de reorientar a busca de identidades, expressões e a compreensão de temas             

pertinentes ao cotidiano social, político e cultural. Haverá ainda a participação e criação             

de parcerias com órgãos que possuem a mesma visão e almejam o mesmo fim que o                
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projeto, possibilitando uma maior localidade e uma maior representatividade das vozes           

existentes nessa sociedade.  

 

Seminário a ser realizado no campus da PUC-Rio  

A terceira atividade envolve: discussões, mesa de debate pautados na agenda de            

Direitos Humanos e Comunidades Quilombolas. O evento também tem como objetivo           

validar o compromisso de mostrar os resultados alcançados do projeto Vozes no Campo.             

O seminário debaterá as políticas públicas que possuem como foco as comunidades            

quilombolas. Durante as discussões da mesa será gerado um documento contendo as            

principais informações e questões levantadas por meio dos eixos norteadores: saúde;           

educação; cultura, direito, esporte e lazer; o acesso a terra; o acesso à moradia adequada;               

o trabalho e meios de comunicação. Tal documento final será assinado pelos            

componentes da mesa e posteriormente entregue às autoridades participantes do projeto,           

bem como instituições internacionais.  

MONITORAMENTO 

Esta é a fase de avaliação e monitoramento, que objetiva organizar todas as             

informações produzidas pelo projeto de forma clara e imparcial, buscando apresentar           

com transparência as ações realizadas e a demonstração dos impactos alcançados. Por            

fim, a equipe deverá produzir relatórios trimestrais sobre os beneficiários, tendo uma            

descrição individualizada do desempenho, sendo finalizado anualmente com um         

Relatório .  

Ao longo do projeto Vozes no Campo, serão analisados os relatórios de            

Capacitação para cada curso e oficina - feita pelos professores e oficineiros, seguindo             

métricas de avaliação final (levando em consideração ata dos cursos; lista de presença;             

survey), para a elaboração de indicadores. Serão utilizadas também informações obtidas           

pelas beneficiárias do projeto, para que seja avaliado o desempenho pedagógico e social             

de cada um, a relação com o programa, com professores e outros alunos, a frequência e                

motivação ao curso, o comportamento em sala de aula, os problemas individuais e             

familiares. Este acompanhamento deverá ser monitorado pela equipe técnica do projeto,           

nas aulas teóricas e nas suas atividades. É importante a construção de um Banco de               
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Dados armazenando diversas informações tanto dos participantes do projeto como dos           

professores. 

Assim, as informações para a avaliação do desempenho do Programa e das            

pessoas capacitadas serão compiladas no Relatório de avaliação final do Vozes no            

Campo, e será desenvolvido material crítico sobre a implementação de ações feitas. Esse             

esforço tem base no entendimento de que o desempenho é, conforme Bandeira diz: “[...]              

a relação entre o nível efetivo de realização de um objetivo e o nível considerado,               

teoricamente, como padrão, obedecendo a algum critério”. (2009, p. 5) . Dessa forma, a             19

mensuração de desempenho pode ser definida como o processo de se quantificar uma             

ação, no qual mensuração é o processo de quantificação e a ação é aquilo que provoca o                 

desempenho. 

Assim, mensurar o desempenho consiste em transformar dados em indicadores          

com implicações quantitativas, uma vez que isso facilita o entendimento sobre o que está              

sendo medido e permite comparação entre pessoas e organizações ao longo do tempo             

(AZEVEDO, 2012) . Considerando que desempenhos melhores causam maiores        20

impactos, projetos com melhor performance produzirão resultados mais eficientes para o           

entorno de sua comunidade. 

Portanto, para sessão de atividades, mirando no bloco um, o projeto busca            

aumentar em 10% o número de indivíduos que passem a acessar o mercado de trabalho               

depois dos seis meses de treinamento. Apresentaremos informações de cada curso (corte            

e costura, gastronômico, informática e tecnologia e ecológico), assim como outras           

informações. Além disso, ao longo do programa serão coletados materiais (ata dos            

cursos; lista de presença; survey; relatório médico; ficha técnica), para verificar que 60%             

dos que fizeram o cursos de treinamento técnico profissional o completam.  

O engajamento da comunidade no projeto é fundamental para a sua continuidade            

e mantimento de eficiência provocada, almejando, futuramente, um aumento de          

empreendimentos e serviços. Serão promovidos quatro (04) encontros em forma de           

19 BANDEIRA, A. A. Indicadores de desempenho: Instrumentos à Produtividade Organizacional. Rio de             
Janeiro: Qualitymark, 2009. 
 
20 AZEVEDO, Sayuri U. de. Modelagem do public value scorecard como instrumento de avaliação de               
desempenho para uma organização do terceiro setor. 153 p. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) –              
Programa de Mestrado em Contabilidade do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, UFPR. Curitiba, 2012. 
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oficinas de 08 horas cada (total 32 horas) para 40 pessoas, sendo esperado um número               

de 30% de participação. Dentro da programação serão oferecidas mini oficinas           

dinâmicas de curta duração (workshops) nas áreas de Dança Afro, Capoeira, Teatro e             

Medicina/Culinária ancestral. Para isto, busca-se manter uma frequência de uma oficina           

a cada três meses, especificamente criando eventos com propósito de suporte jurídico,            

atendendo no mínimo vinte e oito pessoas a cada seis meses (resoluções de conflitos,              

acesso a benefícios sociais, pensão alimentícia, auxílio na posse de terra e etc). Esses              

dados serão recolhidos e analisados por meio de atas dos cursos, listas de presença dos               

eventos e pesquisas de satisfação e eficiência para com o programa que deve ser              

executada a cada seis meses. 

O projeto busca ter 30% de adesão da comunidade ao seminário promovido, no             

sentido de compor uma importante referência na cultura e na identidade. Para isto, serão              

promovidas campanhas informativas sobre os direitos quilombolas nas redes sociais,          

através de ações articuladas com outras organizações da sociedade civil e entidades do             

poder público com atuação no território. 

 Assim, a ênfase é dada à relatoria do processo – que o resultado, método e os                

procedimentos propostos encontrem sua justificativa na instrumentalização do Projeto e          

nas condições objetivas para a construção de indicadores de acompanhamento e           

resultados de tal forma que o projeto possa, no seu processo, adequar procedimentos,             

aperfeiçoar a gestão sempre tendo em vista as metas a serem alcançadas. 

 O relatório não se trata, portanto, apenas de ter um documento que preste contas              

em termos quantitativos, mas de auto-avaliar os processos realizado pelo projeto Vozes            

no Campo e demonstrar o que foi conseguido. Irá construir os instrumentos de             

acompanhamento das atividades do projeto, identificar e criar indicadores, e justificar os            

limites do projeto – fornecendo parâmetro para acompanhamento e avaliação do           

planejado. A tabela abaixo representa os indicadores a serem alcançados no projeto: 
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Tabela 03: Objetivos, Atividades, indicadores, fonte e meios de verificação, Resultados 

e Riscos. 

 

AVALIAÇÃO 

Além de serem acompanhados e monitorados, as beneficiárias precisam avaliar          

todo o processo do programa, bem como as instituições parceiras deverão avaliar o             

percurso do projeto a cada ciclo (semestralmente), com o intuito de que a equipe técnica               

possa verificar o impacto e eficácia, bem como fazer um diagnóstico da ação do projeto               

“Vozes no Campo”. 

As beneficiárias deverão, por meio de questionários, fazer uma avaliação da           

formação teórica (qualidade pedagógica e educacional), além do espaço físico,          

equipamentos, materiais e acessibilidade. Deverão fazer também uma autoavaliação         

focando na formação educacional e profissional de cada uma, considerando: integração           

com a turma e professores, conhecimentos e habilidades adquiridas, a relação           

interpessoal, impacto da formação para a vida pessoal e familiar entre outros. 
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Equipe Técnica 

O BRICS Policy Center, assim como a associação de moradores deverá também            

monitorar, acompanhar e avaliar as beneficiárias, verificar o seu aproveitamento,          

comportamento e aprendizado através de relatórios. Ao final de cada 3 meses, a equipe              

deve produzir um relatório de atividades e desempenho para publicação na comunidade.            

Ao término de cada Formação Técnica também deverá ser produzido um relatório com             

todos os dados obtidos na avaliação sistematizados. 

 

Relatório final 

O relatório final deve ter sua redação iniciada 2 meses antes do fim do projeto; 1 ano                 

após a avaliação final será feito o relatório Ex Post, ambos com base no relatórios               

semestrais das atividades, progresso dos indicadores e seus resultados e demonstrações           

financeiras auditadas. Além dos documentos de avaliação do Projeto, serão apresentados           

os seguintes: (i) Lista de Presença dos cursos; (ii) atas; (iii) survey; (iv) avaliação final. 

Será também considerado uma avaliação Ex Post quanto aos desembolsos do           

Projeto. É importante frisar que desde o início do projeto um especialista em             

Monitoramento e Avaliação será contratado através de um acordo comercial com uma            

empresa especializada. Este terá sob sua responsabilidade a supervisão de todas as            

atividades relacionadas a avaliações, tanto de impacto quanto de processo, relatando seu            

progresso em um documento que será entregue posteriormente ao Fundo de           

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. 

PARCERIAS 

O Projeto Vozes do Campo é uma iniciativa da Associação de Moradores de             

Sobara e teve início em abril de 2020, por meio de parceria entre a Pontifícia               

Universidade do Rio de Janeiro , a Coordenação Nacional de Articulação das           21

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), os Serviços Nacionais de         

Aprendizagem (SEBRAE, SENAC, SENAI), a Secretaria Municipal de Educação         

21 O projeto utilizará o caráter interdisciplinar proporcionado pelos participantes: Departamento de 
Educação  Sociologia,  Nead e o BRICS Policy Center - sendo elaborado de modo a articular estes 
conhecimentos. 
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(Seduc), a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Organização de Mulheres Negras             

(CRIOLA), e a Embrapa, e contará com a cooperação internacional por meio de apoio              

técnico e intercâmbio de conhecimentos das ONGs CAWEE & Land Alliance para o             

desenvolvimento de um projeto comum. 

O financiamento desse projeto está sendo feito com recursos públicos – União e              

Município – e também com aportes de empresas, com doação de equipamentos das             

empresa SINGER Brasil, e pelo projeto Rio Solidário, além da cooperação internacional            

através do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. 

Para facilitar a aplicação do projeto, o modelo aqui proposto segue uma            

articulação entre quatro agentes fundamentais : a comunidade remanescente de          

quilombo Sobara como sujeitos, as organizações sociais sem fins lucrativos nacionais e            

internacionais, o setor público e a iniciativa privada, estabelecendo uma relação de            

responsabilidade social entre as partes para a alcançar a qualidade necessária para o             

processo de capacitação técnica. Neste modelo, destacam-se quatro atores com papéis           

bem definidos e de fundamental importância para o êxito da iniciativa. Em seguida, são              

sugeridos os procedimentos para sua execução. 

Equipe Técnica  

O BRICS Policy Center junto à Associação de Moradores de Sobara cuidará da             

parte técnica e será responsável pela mediação com todos os atores do programa:             

empresas, Sistema S e outras entidades. Caberá também à equipe a realização do             

processo seletivo, bem como o acompanhamento, monitoramento e avaliação.  

ONGs participantes e Entidades 

Estes aparecem no modelo proposto como entidade que irão trabalhar no eixo            

educacional e técnico-profissional. Além da capacitação social e da formação política,           

eles serão responsáveis por elaborar e ministrar a formação teórica, e verificar se a              

atividade prática está de acordo com a teoria ensinada.  

Os colaboradores externos são entendidos como catalisadores, mas o impulso do           

processo se explica a partir das beneficiárias e como estas mudam a si mesmas. Como a                

autora feminista Gita Sen (1997) diz:  
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“Nem o governo, nem as agências (nem as ONGs) empoderam as           
pessoas e as organizações; as pessoas e as organizações         
empoderam a si mesmas. O que as políticas e as ações           
governamentais podem fazer é criar um ambiente favorável ou,         
opostamente, colocar barreiras ao processo de empoderamento.” 

 

ORÇAMENTO 

O orçamento será dividido em nove partes, sendo separada por quatro fases, são             

elas : Fase I- Diagnóstico + Articulação Local, Fase II- Definindo Metodologia (Sendo             

esta Composta pela Organização e Equipe + Atividade 1- Assistência integral ao            

emprego e à geração de renda e Atividade 2 - capacitação Social e formação política),               

Fase III - Produção do Evento e Fase IV- Relatórios e Gestão dos indicadores. Apesar               

desta divisão por fases, o orçamento será apresentado para  36 meses de projeto.  

O financiamento desse projeto está sendo feito com recursos dos orçamentos           

públicos – União e Município – e também com aportes de empresas com doação de               

equipamentos das empresa SINGER Brasil com as máquinas de costura e pelo projeto             

Rio Solidário com os computadores, além da cooperação internacional, através do           

Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. O projeto tem um total de               

R$ 1.712.045,00 . Segue o orçamento abaixo: 

 

Tabela 04: Orçamento do Vozes no Campo 
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Os espaços a serem usados serão os oferecidos pelo espaço da Associação de              

Moradores para os cursos profissionalizantes e as oficinas em sua sede, quebrando assim             

com os custos relacionados ao espaço, uma vez que será paga a atuação de professores e                

auxiliares para a duração do projeto. O espaço da Escola Municipal Pastor Alcebíades             
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Ferreira de Mendonça será utilizado para os cursos de Formação Básica Teórica do             

ensino EJA. 
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