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O nascimento do projeto Porteiras das Artes 

O presente artigo trata-se do relato da criação do grupo “Porteiras das Artes: Meu 

Quilombo em evidencias”. Grupo de crianças e adolescentes da Comunidade Quilombola da 

comunidade de Porteiras/ Caucaia – Ceará. O grupo foi desenvolvido na comunidade de 

Porteiras/Caucaia, com o intuito de ressignificar e romper com a conjuntura colonial, a qual é 

recheada de discursos negativos relacionados aos negros. 

Porteiras das Artes nasceu no início do mês de dezembro de 2017, ano em que a 

Creche Vovó Jovina se materializou abrindo as porteiras de oportunidades para as mães, com 

oferta de trabalho para as mulheres da comunidade, bem como oportunizar as crianças e 

adolescentes a se engajar nas linguagens artísticas com o intuito de preservar a memória de 

seus ancestrais e alçar a autoestima.  

Ano de muita intempérie que estava assolando o chão sagrado da comunidade de 
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Porteiras e adjacentes. As famílias estavam se encurralando devido à invasão das facções4. As 

crianças e adolescentes eram obrigados a serem reféns em suas próprias residências sem 

direito de andar livre e correndo o risco de perder a vida no sentido de balas perdidas e de 

serem influenciadas pelo caminho do tráfego. 

Foi pensando nesse cenário a ideia de criar o grupo “Porteiras das artes”. Que dispõe a 

trabalhar as linguagens artísticas como: danças, música, teatro, artes visuais e literatura 

contemplando a pesquisa e a produção, para ocupar o tempo das crianças no contra turno da 

escola em que os mesmos ficavam ociosos e sem o direito de brincar nas ruas e nos quintais 

da comunidade.  

Poder-se-ia expor a abertura das porteiras do grupo, em que se iniciou com um convite 

para um ensaio de um pastoril; primeiro dia apareceu meninos e meninas numa proporção 

bem significativas e todos queriam participar. Foi feito uma reunião para instituir acordos e 

ajustes, pois todos se sentiam pertencentes ao grupo que traçava a sua fisionomia. Então o 

pastoril estrearia na primeira festa do natal das crianças do NEDI – Vovó Jovina, a creche que 

a acabara de abrolhar.  

Os encontros foram acontecendo durante os meses de novembro e dezembro de 2017. 

Tivemos oficinas de musicalização, ritmos, leitura da história do pastoril, postação de voz, 

marcação de palco e assim foi transcorrendo os ensaios minguados e apertados devido ao 

tempo espremido de ambas as partes conciliando com o contraturno da escola. 

Em pouco tempo ficou muito claro quão grande eram os talentos escondidos e 

mofados dentro da baixa autoestima da inferioridade e negação. Afinal os adolescentes eram 

os mais encurralados e a primeira coisa a ser feita foi uma palestra sobre a nossa 

ancestralidade e da beleza da menina negra a aceitação dos cabelos e, um dos nossos acordos 

era proibido estirar as madeixas no dia das apresentações, todas teriam que valorizar os seus 

preciosos cachos. 

E procedendo nessa caminhada contamos com a ajuda da comunidade e alguns 

amigos, e efetuamos feiras de brechó, rifas e bingos para comprar os tecidos, acessórios para a 

confecção das vestimentas. Duas senhoras da comunidade se propuseram a confeccionar 

todos os trajes e, no dia 22 de dezembro de 2017, inauguramos a estreia no primeiro natal da 

creche recém – inaugurada, e teve como objetivo fortalecer os laços com as famílias e reforçar 

 
4Facção. Organizações ou partidos que possuem uma mesma ideia ou ideologia. Reunião de pessoas que 

procuram causar perturbação à ordem pública, facção criminosa. 
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os valores da comunidade.  

Após a realização da festa natalina foi dado um tempo de recesso de final de ano, onde 

tudo ficou hibernando por um bom tempo. Nesse interim o pensamento sobreveio 

retumbando, que a comunidade merecia algo que tivesse a sua marca, sua chancela e o 

pastoril advém da linhagem dos nossos colonizadores portugueses, e o corpo social merecia 

algo que não conduzisse a alienação, mas que extraísse da essência da cultura de luta e 

resistência.  

Para sair do estado de latência, a luz que adentrou pela abertura da “porteira” alumiou 

com a tomada de consciência para contemplar a realidade do Quilombo. “A desumanização 

não se verifica apenas nos que têm a sua humanidade roubada, ainda que de forma diferente, 

dos que roubam” (FREIRE 1987, p. 16). Com isso a reflexão de Freire desperta essa tomada 

de consciência de ambas as partes, tanto do oprimido e do opressor, para que ambos possam 

contemplar dentro de uma visão humanizada e, compreender o seu real papel enquanto 

cidadão partícipe.  

As músicas utilizadas durante as atividades de reconhecimento racial foram inspiradas 

nos aspectos culturais e sociais da comunidade em destaque: a Cura (aborda a rezadeira); 

Curumim (fala da força, resistência do quilombo); Lavadeira (alusão às mulheres que lavam 

roupas no açude); Vamos Cirandar (retrata as brincadeiras de rodas); Balangandã (faz alusão 

às contadoras de histórias) Enxadinha Mágica (refere-se ao agricultor); A Bordadeira (em 

homenagem as ágeis mulheres bordadeiras) e Violência não Rola (pela cultura de paz)5.   

 

Vó Jovina, mulher soberana do seu destino 

Rita Maria da Conceição nasceu a 10 de agosto de 1904, (data registrada em cartório, 

mas na oralidade dos que ficaram Jovina faleceu centenária) nas matas densas de Baturité, 

filha de Raimundo Antônio de Assis e Maria Joana da Conceição, ainda muito pequenina 

recebeu o apelido de Jovina, e com isso seu nome de batismo quedou-se no esquecimento. A 

família emigrou para a Vila de Soure, mas para uma comunidade pequena clima aprazível de 

rochas sólidas, sitiados de muitas bananeiras e roçados, pequenas serras verdejante de uma 

 
5 Letras e as músicas são de autoria de Eliane Santos, coordenadora pedagógica da creche. 

Não se deixou sujeita-se a patrão, ela mesma era a sua senhora. Pela história de luta e resistência, Vó Jovina foi 

imortalizada com o seu nome dado a Creche Vovó Jovina no próprio quilombo. O fervor em desenvolver este 

trabalho tem como foco as mulheres oriundas dessa linhagem e, que tem a imersão na cultura da matriarca, onde 

todas abrirão a “porteira indetitária” na circularidade da vida de cada uma, enquanto menina, moça, mulher e 

negra 
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beleza estonteante rica de fauna e flora e, as famílias viventes eram remanescentes da Serra do 

Juá (Quilombo de resistência), onde o tronco familiar era enraizado entre duas famílias 

Oliveira e Nascimento.  

A menina Jovina desde a mais tenra idade nunca teve o prazer de sentar em um banco 

de escola cresceu inletrada sem oportunidade, porém tinha conhecimento e sabedoria de lidar 

com a terra ao ponto de cedo aprender. A pele bronzeada pelo sol que castigava os couros 

enegrecendo, ainda mais a sua epiderme, as mãos eram calejadas pelo cabo da enxada, seu 

corpo mirrado, alma pequenina de sonhos fustigados, a alimentação era regrada e nada 

impedia de acordar com o cantar do galo, tomar seu ralo café, de pés descalços, sorridente, 

alegre e a porta de sua palhoça, aspirava a suave brisa emanada pela madrugada, com o intuito 

de partir com a sua enxadinha seguindo os passos do pai para as atividades campesinas.  

Jovina cresceu nas terras de seus ancestrais afros.  Conheceu seu esposo casou ainda 

na adolescência, o Sr. Francisco de Assis Nascimento, homem rude, mandão e muito 

autoritário, devoto de São Sebastião. Jovina era pacata, observadora, comedida e muito 

católica devota de Nossa Senhora de Fátima, preservava um altarzinho ornamentado com 

flores do campo, e juntava os vizinhos para rezar o terços no terreiro de casa. 

As dificuldades parecem rondar a vida do casal, todo ano era de praxe a visita de 

parteira, cachimbeiras naquele lar. Jovina trabalhava na roça até o dia das primeiras 

contrações. A prole a cada ano aumentava, num total de 22 filhos, alguns viraram anjo, pois a 

desnutrição, diarreias, sarampo matava sem distinção. 

Vó Jovina, uma agricultora, que cedo usou o véu da viuvez e lutou sozinha para 

sustentar sua numerosa prole. Era rezadeira e fazia a cura costurando osso, mezinheira, 

doceira, louceira e nunca teve o enlevo de sentar no banco de uma escola. Mas nenhuma vez  

   

 

Metodologia 

Núcleo de Educação de Desenvolvimento Infantil (NEDI) Vovó Jovina: Abre as Porteiras 

das oportunidades 

Este trabalho busca discorrer sobre a tenacidade e o afã das mulheres da Comunidade 

Quilombola de Porteiras/Caucaia – Ceará. Uma Comunidade de mulheres que buscam 

perenizar os hábitos e costumes da ancestralidade, edificada pela matriarca Vó Jovina. 

 A Creche foi gestada de sonhos durante uma década, mas os reveses políticos eram os 
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contratempos de uma “gravidez” conturbada. Etapa de luta e resistência, valemos de 

intervenções da comunidade, parceiros e amigos com o intuito de nos ajudar a nutrir o terreno 

gretado, para facilitar o eclodir da semente. Ela foi erigida pelas mãos da comunidade, sob a 

direção de um casal (Sr. Francisco Cláudio e Eliane Santos) que criou seus filhos dentro da 

comunidade e, principalmente pela sonhadora neta (Ana Bárbara) de dona Jovina, que 

arrastou toda a sua família e alguns parceiros da comunidade, para contribuir na organização 

do prédio e deixar com a cara de escola infantil. 

A instituição nasceu pelo ensejo de oportunizar as jovens mães a voltar a estudar, 

trabalhar e conquistar o seu direito de cidadã, bem como deixar seu filho com segurança, 

cuidado, amado a fim de receber os ensinamentos para o desenvolvimento pleno.  

A creche está localizada na Comunidade Quilombola de Porteiras /Caucaia, foi 

inaugurada no dia 08 de abril de 2017 e foi um marco para a comunidade. Atende crianças de 

01 a 05 anos de idade e temos atualmente 50 alunos matriculados, além disto, possui três 

professoras da comunidade certificada e os funcionários são todos da comunidade. A creche 

funciona no período integral onde oportuniza as jovens mães a estudar e trabalhar, bem como 

efetiva parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) que são ofertados 

cursos como: Panificação, avicultura e olericultura básica...  

 

 

Compartilhando saberes e histórias no chão sagrado, aprendidos com a autoria de 

Maria Eliene Magalhães. 

No NEDI Vovó Jovina foi apresentada a história do livro: Capulana Um Pano 

Estampado de Histórias, da autora Heloisa Pires Lima e Mario Lemos, seguindo a arte criada 

por Maria Eliene Magalhães da Silva em seu estudo de mestrado com as rezadeiras de três 

quilombos e inclusive em Porteiras. 

A inspiração para a oficina Capulanas Rezadeiras surgiu através do livro 

Capulanas: Um Pano Estampado de Histórias de Heloisa Pires Lima e 

Mário Lemos. Quando minha orientadora Sandra Petit o leu teve a 

inspiração de sugerir-me que adaptasse o conteúdo do livro para uma oficina 

Pretagógica. Eu trabalho em formação para professores do ensino 

fundamental no SESC com temas afroancestrais, e nessa empreitada, já 

vinha realizando trabalhos semelhantes, com artesanato, envolvendo tecidos, 

de forma didática para suscitar a memória, no contexto das aulas, então 

foram rápidos a identificação e adaptação para a pesquisa. Assim, eu e minha 

orientadora, aproveitamos a inspiração em Capulanas, de Heloisa Pires e 

Mário Lemos e juntas planejamos a oficina. (SILVA, 2015, P. 105 
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A metodologia criada com o referencial da capulana possibilitou identificar os 

seguintes marcadores africanos utilizados do referencial-teórico-metodológico da Pretagogia e 

adaptado para o uso e relação do ritual moçambicano da capulana:  

Através do conteúdo e criação artística, foram usados mecanismos que contemplou a 

relação ancestral com a África e com a comunidade na qual a creche está inserida. 

Mandala de objetos geradores e inspiradores para capulanas³ 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal – 2015- Oficina de Capulanas no quilombo de Porteiras 

 

De um modo geral, usou os objetos geradores na Pretagogia6 e na Sociopoética7 que 

ajudaram a rever essa relação. Tais como: boneca negra, pilão, colher de pau, peça de barro, 

cabaça, palavras de base bantu em fichas, tais como: neném, canga, , cangote, etc. 

 

O que é o ritual das capulanas. O que é a Pretagogia. 

 

Esses aprendizados se multiplicaram na creche, pelo convite feito a professora Eliane 

Santos para ministrar uma oficina de capulanas com o intuito de contribuir com a formação de 

professores e foi através dela que aprendemos a pintar o tecido de algodão cru como 

lembrança do ritual de Moçambique. Esse trabalho artístico contextualiza as práticas e saberes 

do quilombo, suas tradições e brincadeiras infantis do tempo dos avós. Assim, os docentes e 

discentes utilizam tintas de tecidos num pano quadro para traduzir artefatos da cultura negra 

no pano. Essa arte empoderou as professoras com a questão do pertencimento afroquilombola. 

 
6Pretagogia é o referencial teórico-metodológico criado por Sandra Petit e Geranilde na I Especialização em 

História e Cultura Africana e dos Afrodescendentes para Formação de Professores de Quilombos acontecidos em 

2010-2011, publicados inicialmente em artigo de PETIT e SILVA (2011) 
7Sociopoética é a metodologia que usa objetos geradores, técnicas, material artístico pedagógico para aflorar a 

produção de dados da pesquisa. GAUTHIER (2012) 
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Em outro momento, Eliane Santos organizou uma oficina que aconteceu numa manhã 

de clima ameno debaixo do pé de tamarindeiro, após ouvir a contação de história foi feito um 

debate a respeito da mesma, bem como da autora. O alpendre da vovó estava preparado para 

receber cada um dos integrantes, havia umas caixas de plástico com tintas de cores variadas, 

vários pinceis, esponjas finas e grossas, balde com água.  

Logo a seguir criança de nome Lívia recebeu um pedaço de tecido de algodão, com 

isso ela teria que relatar o queria abordar em seu pedaço de pano. A menina Lívia de oito anos 

disse que “Seu pedaço de pano teria o sol para aquecer a sua vida e de todos que se iriam lhe 

assistir”. 

Foi ensinada uma técnica simples de pintura com fita adesiva, esponja e tintas para 

que a pintura do tecido de sol fosse realizada. A menina Lívia escolheu alguns integrantes do 

grupo para lhe ajudar e os outros ficaram observando. No final ficou uma verdadeira obra de 

arte. A oficina sucedeu-se por volta de três encontros com os mesmos procedimentos. 

Posteriormente as capulanas pintadas se transformaram em saias para as apresentações. 

Com os pedaços de sobras as crianças aprenderam a fazer um fuxico feito flor para 

adornar o pescoço. As blusas brancas de malha foram compradas com a ajuda de doações 

feitas pelas mães da comunidade. As mesmas foram customizadas pelas mãos dos 

participantes. O grupo sempre se apresenta com os pés no chão, em forma de circulo e com 

uma coreografia montada pela a ministrante e as crianças. 

A menina Roniele toca pandeiro e puxa o grupo, enquanto que Caio toca um pouco de 

berimbau, eles entram em um cortejo, fazem uma apresentação de boas vindas e a seguir 

entabula a apresentação. O grupo já exibiu em eventos como: comemoração na SME 

(Secretaria Municipal de Educação) no dia 25 de março, Dia Internacional de Luta Contra a 

Discriminação Racial e a segunda aconteceu na Casa Juvenal no dia 25 de maio, dia da 

libertação da África, na Academia Afro Cearense de Letras, fundada no ano de 2014, pelo 

africano Guineense Manuel Casqueiro. 

Estavam presentes no evento varias autoridades na área da cultura, os confrades, 

confreiras estudantes da UNILAB e os nossos parceiros africanos. Na sua totalidade de 

presentes a participação foi ativa favorecendo uma energia harmônica em relação ao grupo 

“Porteiras das Arte” que apresentou; um trabalho construído de chancela autoral, favorecendo 

a cultura do quilombo, bem como alçar a autoestima e alcançar a aprendizagem e a formação 

da cidadania. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



 

 

A cada encontro, a cada apresentação observa–se o quanto as crianças do grupo 

“Porteiras das Artes” se fortalecem, se descontraem, demonstram desempenho nas leituras, 

pois algumas delas entraram no grupo sem ter fluência de leitura, outros com dificuldade de 

aprender a ler.  

Ainda assim as barreiras vão se dizimando gradualmente, porque cada encontro eles 

descortinam a sua própria história e seus adjetivos e vão sistematizando-os seus 

comportamentos e as suas ações, através da valorização e autoestima que cada um vai 

cunhando para si e, indubitavelmente eles poderão levar consigo a superação de toda a 

negatividade que a educação colonizada enraizada ainda se perdura até nos dias de hoje.  

A qualidade de educador se faz necessário nutrir condições para que as nossas crianças 

do quilombo desenvolvam suas competências nas práticas do dia a dia para a continuidade da 

cultura e, se fazer parte de relações sociais mais amplas e diversificadas. 

A função do professor deve ser a de trabalhar com os alunos de tal modo que este e ele 

possam produzir discursos de singularidade, criar anticorpos de resistência frente à força 

alienante do discurso institucional. (RODRIGUES, 1988: p.84). 

Paulo Freire (2011) propunha uma pedagogia no qual o professor conseguisse explorar 

e refletir sobre as atividades e experiências educativas a partir. O processo dialético é algo 

fundamental para a pedagogia de Freire, a qual permite a troca entre os lados a fim de 

promover aprendizagem bilateral, dessa forma há uma possível contribuição para a 

transformação social. Baseado na pedagogia de Freire entendesse que o percurso do projeto 

Porteira das Artes possibilita a construção da dialética entre crianças e facilitadores, visto que 

a troca de saberes acaba sendo inevitável e essencial durante as atividades desenvolvidas. 

 

Resultados: Mães e filhas, sobre o quilombo em evidências.  

“A creche é uma porta que se abre para que, às pessoas possam nos enxergar.” Palavra 

da Sra. Raimunda Nonata, que nasceu e se criou dentro quilombo e, sua avó é da linhagem da 

família da Serra do Juá, casada com o neto de dona Jovina. Essas palavras vêm consolidar que 

a creche e o grupo das Porteiras das Artes são pontes que traçam caminhos para oportunizar a 

passagem da nossa gente. Os passos dados por nossas crianças que saindo dos limites da 

comunidade e mostrando que dentro de uma corporação tão pequena existe tanta riqueza. 

“Eu fico muito emocionada vendo minha filha no palco fazendo uma apresentação 

muito linda”! Só a senhora, mesmo! Sra. Dona Maria Rocicler  nascida no quilombo de 
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Porteiras, porém seus ancestrais são de Linhagem da Serra do Juá. Na concepção dessa mãe 

transbordando de muita felicidade, vê com a janela da alma de que a sua filha não sofrerá 

tanto preconceito, porque a apresentação onde ela é protagonista, com certeza lá fora será 

vista como uma menina empoderada, competente e com uma autoestima bem elevada. 

 

A guisa de conclusão, o quilombo em evidência 

   

O grupo Porteira das artes, com todo o seu propósito, pode ser entendido como um 

processo comunicacional, o qual articula atividades de mobilização, visibilidade, 

empoderamento e geração de novas sociabilidades. Vale ressaltar que essas atividades são 

propostas para crianças em idade escolar tendo com intuito de instruir a formação de sujeitos 

críticos diante da sociedade vigente. 

Para que o quilombo seja visto como um grupo específico é extremamente essencial 

que se desenvolvam associações e laços estabelecidos entre os indivíduos. Nesse sentido, 

entende-se que o quilombo seria uma comunidade unida por um passado em comum, em que 

se lutou contra opressões com o propósito de conseguir liberdade e igualdade (OMAR, 2018). 

Os descendentes de africanos da comunidade de Porteiras Caucaia/CE, que muitas 

vezes são vistos em sua invisibilidade, puderam recorrer a este movimento social para 

construir uma rede de visibilidade que prioriza o empoderamento e o reconhecimento de sua 

própria identidade, como sendo sujeitos autônomos e responsáveis por suas próprias histórias. 

Durante a pesquisa de campo foi possível perceber que a as atividades desenvolvidas 

através da educação escolar quilombola na comunidade em questão tem um papel essencial 

para o reconhecimento coletivo remanescente, visto que contribui para a melhoria da 

autoestima da população, seu reconhecimento positivo e percepção de sua importância como 

símbolo da resistência. 

Quando o sujeito toma consciência de que sua atitude diante da realidade vigente é 

essencial para a mudança e libertação social, só assim ele pode transformar sua realidade. O 

ato de empoderar está relacionado a dar poder à alguém em determinadas situações. Nesse 

sentido, o conhecimento disponibilizado para os sujeitos que participam do projeto Porteiras 

das Artes possibilitam aflorar o empoderamento diante da realidade de uma comunidade 

remanescente.  
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