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A interdisciplinaridade como ferramenta de resistência
Projeto de extensão promovido pelos cursos de 

direito e história da UERN busca formar politicamente 
a comunidade negra rural do Velame
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Quais os direitos de uma co-
munidade reconhecida como 

quilombola?

“O reconhecimento traz para a comu-
nidade benefícios que abrangem garantias 
relativas ao direito à terra, infraestrutura e 
melhoria da qualidade de vida, incentivo 
ao desenvolvimento local e fortalecimento 
da cidadania. São direitos que abrangem 
a regulamentação fundiária, prioridades 
e ampliação de verbas em programas e 
ações governamentais, além de ações que 
possibilitam um maior acesso a bens e a 
serviços públicos. 

Dentre outros benefícios podemos citar 
o Programa Saúde da Família, que prevê 
ampliação de recursos para os municípios 
que implantam equipes desse programa 
para atuarem nas comunidades quilombo-
las; e o Programa Educação Quilombola, 
que prevê a disponibilidade de apoio téc-
nico e financeiro para formação de profes-
sores, fornecimento de livros didáticos e 
criação de escolas quilombolas, no intuito 
de garantir um ensino de qualidade para as 
comunidades. 

Além desses, são beneficiários, dentre 
outros, do Programa Luz para Todos, Pro-
grama Nacional de Habitação Rural, Pro-
grama Cisternas e Programa Bolsa Família.” 

(Professora do curso de Direito da UERN e 
coordenadora do projeto, Rosimeiry Florêncio)

No período da escravidão, quilombolas eram 
os escravos africanos e afrodescendentes que fu-
giam dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas 
e pequenas propriedades e formavam pequenos 
vilarejos chamados quilombos. Atualmente, a 

denominação “quilombola” refere-se aos descen-
dentes desses povos escravizados, que vivem em 
comunidades rurais caracterizadas pela agricul-
tura de subsistência e, em alguns casos, por mani-
festações culturais vinculadas aos povos africanos. 

 No Rio Grande do Norte há, em média, cin-
quenta comunidades quilombolas, porém, ape-
nas 21 são oficialmente reconhecidas pelo Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). A realidade, na maioria dessas comu-

nidades, ainda é de carência, mas, ao mesmo 
tempo, os territórios se apresentam como es-
paços de resistência histórica, cultural e social.

 No semestre 2018.1, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), foi ini-

ciado um projeto 
interdisciplinar 
chamado “Di-
reito e História: 
formação polí-
tica na comuni-
dade negra rural 
do Velame”, e 
como o próprio 
nome já apre-
senta, o proje-
to visa formar, 
politicamente, a 
comunidade do 
Velame que está 
localizada na ci-
dade de Baraúna. 

 Com a coordenação da professora do 
curso de Direito Rosimeiry Florêncio, e par-
ticipação da professora Veruska Sayonara 
(também de Direito) e dos professores Le-
muel Rodrigues e Marcílio Falcão, do curso 
de História, o projeto faz uso da educação po-
pular com o intuito de atentar a comunidade 
para questões relativas à sua auto-organização. 
A formação também busca sanar dúvidas em 
um processo de diálogo com a comunidade.



Foi a partir de uma disciplina do mestrado 
em Ciências Sociais e Humanas, ministrado 
pelo professor Lemuel, que o aluno Ramon 
Bezerra, do 6º período do curso de História, 
r e s iden t e 
do municí-
pio de Ba-
raúna, foi 
solicitado 
para fazer 
c o n t a t o 
com a co-
munidade 
do Velame. 
A partir daí 
surgiu o 
projeto de 
e x t e n s ã o 
interdisci-
plinar que 
busca atuar 
com base 
nas neces-
sidades da 
c o m u n i -

dade, sendo os alunos do curso de História 
responsáveis pela identidade e os do curso de 
Direito pelas políticas públicas e reconheci-
mento de direitos. 

 Houve dois encontros com a co-
munidade em que, no primeiro momento, 
a prioridade foi a escuta. Os extensionistas 
buscavam entender quais seriam os conflitos 

que o Velame es-
tava vivenciando. 
Dialogaram sobre 
a história da co-
munidade, sobre 
quais dúvidas ti-
nham, qual a re-
lação deles com 
o poder público 
e com as comu-
nidades vizinhas. 
“Nós percebemos 
que uma das prin-
cipais inquieta-
ções era saber se 
eles eram ou não 
uma comunidade 
quilombola, e isso 
foi algo que até 
nos surpreendeu”, 
conta a professora 
Rosimeiry. 

 A comunidade tem 27 famílias que, 
em uma negociação com a fábrica de cimento 
Mizu, receberam as casas que hoje habitam. 
“Eles já estão em um processo de organiza-
ção avançado, pois já tem uma casa e uma 
terra, existe uma territorialidade. É um espa-
ço de sobrevivência, um espaço onde a famí-
lia está reunida”, diz a professora. Contudo, 
eles ainda estão muito carentes em relação a 
políticas públicas. As demandas mais urgen-
tes são decorrentes da falta de saneamento e 
de um poço. Mesmo que tenham terra para 
plantar, isso não é possível pela falta de água. 
O reconhecimento dessa comunidade como 
quilombola possibilitaria que eles recebes-
sem uma atenção especial do poder público.

Projeto de Formação Política
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Ramon Bezerra, aluno extencionista, 
cursando o 6º período de história

Rosimeiry Florência, professora do curso de 
direito da UERN e coordenadora do projeto



Os cursos de Direito e História 
articulam esse projeto com o ob-
jetivo de abrir os horizontes para a 
comunidade, pois são pessoas que 
muito pouco sabem sobre seus di-
reitos e sobre conceitos que defi-
nem quem eles são. O que é ser 
quilombola? Somos quilombolas? 
Quais os direitos de uma comunida-

de quilombola? Ajudar a sanar dú-
vidas como essas trazem um novo 
significado para a vida dos morado-
res do Velame. 

Uma das metodologias do pro-
jeto foi levar relatos de pessoas que 
já se reconhecem quilombola, o 
que despertou na comunidade uma 

identificação: aquelas histórias não 
eram deles, mas poderia ser, pois 
vivenciaram situações semelhantes. 
Metodologias assim permitiram 
que a comunidade percebesse “so-
zinha” sobre a representatividade 
de sua história. 

Também houve atividades vol-
tadas para as crianças do Velame; 

a aluna Ana Quitéria, do 5º pe-
ríodo de Direito, foi uma das 
responsáveis pela elaboração 
e aplicação dessas metodolo-
gias. As atividades propostas 
no primeiro encontro buscaram 
estimular o desenvolvimento 
pessoal das crianças, sobretudo 
na percepção de como elas iden-
tificavam sua cor. 

Uma das problemáticas en-
contradas pela aluna foi o amplo 
acesso a internet, que embora 
seja algo positivo 
para a comunidade, 
acaba dificultan-
do que as crianças 
vejam a negritude 
como algo positivo. 
Como conta Qui-
téria: “Eles veem 
que a maioria das 
pessoas famosas 
são brancas. Essas 
pessoas não se pa-

recem com eles. Falta 
representatividade”. 

Com essa percep-
ção, na segunda visita, 
as atividades realizadas 
tinham o intuito de es-
timular um sentimento 
de pertencimento nas 

crianças, apresentando algumas 
figuras negras que são famosas na 
sociedade. “Queríamos que eles 
percebessem que existem pessoas 
negras na mídia, na história, que 
lutaram por direitos hoje conquista-
dos”, diz Quitéria. Além disso, criar 
um espaço para as crianças per-
mitiu que as mães da comunidade 
estivessem presentes na formação 
junto com os homens. 

Os executores do projeto afir-
maram que, após a conclusão da 
formação, a comunidade já pensa-
va por um ponto de vista mais crí-
tico. Estavam motivados a discutir 
demandas enquanto quilombolas 
e outras demandas mais antigas. 
Antes do projeto a comunidade já 
estava estruturada, mas precisava 
de um auxílio para melhor se orga-
nizar, essa foi a contribuição dada.

Metodologias usadas na formação
  

Processo de deslocamento 
da comunidade negra 

rural do Velame 
    

 Trata-se de uma família 
oriunda de outra comunidade 
quilombola - a Comunidade 
do Arrojado, em Portalegre. Ao 
sair de sua localidade de ori-
gem, eles foram para a cidade 
de Riacho da Cruz em busca de 
melhores condições. Não con-
seguiram se firmar, pois pres-
tavam serviços que não dava 
um bom retorno financeiro, 
consequentemente, não conse-
guiram se organizar ou adquirir 
bens, sendo induzidos a se mu-
darem mais uma vez. Mudam-
-se para Baraúna, onde outros 
membros da família se reúnem, 
o que fortalece a auto-organi-
zação da comunidade. Em Ba-
raúna, eles passam a trabalhar 
com o cultivo do melão, viven-
do próximo a uma fábrica da 
Mizu. Porém, a operação das 
máquinas da fábrica era preju-
dicial para a comunidade, devi-
do ao uso de produtos quími-
cos; diante desse contexto e a 
partir de uma negociação com 
a Mizu, eles receberam as casas 
e o terreno que hoje habitam.

Direitos Humanos    5

Ana Quitéria, aluna extensionista, cursando 
o 5º período de Direito



O projeto “Direito e História: for-
mação política na comunidade negra 
rural do Velame” permite aos alunos 
extensionistas a vivência com uma 
realidade que está além dos muros 
da universidade. O contato com es-
sas comunidades abre os horizontes 
para esses jovens, mostrando dife-
rentes contextos sociais e trazendo 
um olhar mais humanizado em suas 
atuações como futuros profissionais. 
“É necessário ter empatia para estar 
numa atividade de extensão, ir a cam-
po e lidar com pessoas. O aluno sai 
do âmbito de pesquisa de gabinete e 
passa para um outro nível de pesqui-
sa, em que ele está mais próximo do 
sujeito”, diz a professora Rosimeiry. 

 O projeto permite que o es-
tudante, tanto do curso de Direito 
como do curso de História, tenha a 
oportunidade de fazer a associação do 

que é aprendido em sala de aula na vi-
vência prática. Desse modo, o projeto 
acaba por despertar nos alunos temas 
de interesse para pesquisas acadêmi-
cas, como a aluna Quitéria, que partici-
pando do projeto conseguiu pensar em 
ideias para o seu Trabalho de Con-
clusão de Curso-TCC  e para artigos. 

 Renovado por mais um ano, o 
projeto, nessa 
segunda etapa, 
atuará na co-
munidade ne-
gra do Jatobá 
em Patu-RN. 
“Direito e His-
tória” seguirão 
juntos em bus-
ca de sanar dú-
vidas e formar 
po l i t i c amen te 
c o m u n i d a d e s 
negras rurais. 

É um processo necessário, pois como 
afirma o aluno extensionista Heitor Al-
meida, do 3º período do curso de Di-
reito da UERN: “O direito não é algo 
dado, ou imposto, o direito sempre foi, 
ao longo da história, algo construído e 
alcançado através de lutas. E nós es-
tamos vendo na prática essas comu-
nidades conquistarem seus direitos”.

Ensino, pesquisa e extensão
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Heitor Almeida, aluno extensionista, 
cursando o 3º período de Direito


