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Caros leitores e leitoras  

 

É com imensa satisfação que lançamos a edição especial da Entrelaçando – Revista 

Eletrônica de Culturas e Educação, organizada por Profª Dra Kassia Aguiar Norberto Rios 

e Prof. Ms. Klayton Santana Porto. Este número trará informações, referentes ao III Fórum 20 

de Novembro: I Sertãopreto do CETENS/UFRB e o XI Fórum Pró-Igualdade Racial e 

Inclusão Social do Recôncavo, eventos realizados entre os dias 28 e 30 de novembro de 2017, 

no Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, em Feira de Santana.  

A presente edição apresenta 3 (três) seções: Artigos, Resumo de Tese e Relato de 

Experiência e estará disponível para o público no portal da UFRB 

(http://www.ufrb.edu.br/revistaentrelacando).  

Este Caderno Temático traz as discussões e debates que convocaram a sociedade local 

a conhecer, refletir e discutir as políticas afirmativas e as práticas de promoção da equidade. 

A seção de artigos é composta por trabalhos científicos que foram submetidos, por 

estudantes, pesquisadores e docentes, apresentados e premiados durante a realização do 

evento. O primeiro artigo intitulado: “Mulher: expressão de resistência e força na 

organização” , das autoras: Avany Alves dos Santos, Idalina Souza Mascarenhas Borghi, 

Marcileide Alves dos Santos, Elaine de Jesus Araújo e Rita de Cácia Santos Chagas; faz parte 

do projeto de intervenção “Formação continuada como possibilidades e perspectivas de 

mudança da realidade da comunidade Lagoa Suja”. Este projeto foi elaborado a partir dos 

resultados do Diagnóstico Rural Participativo (DRP), realizado na I Etapa do tempo 

comunidade do curso de Licenciatura em Educação do Campo com Habilitação em Ciências 

da Natureza/UFRB. No artigo é apresentado relatos de experiências da primeira oficina 

desenvolvida na associação de moradores de Lagoa Suja, que teve como tema Mulher: 

expressão de resistência e força na organização, e objetivou promover reflexões acerca da 

força da mulher e de seu potencial para o desenvolvimento da organização comunitária de 

Lagoa Suja.  
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No segundo artigo intitulado “A matemática e o sagrado”, os autores Joseney Leite 

Conceição e Jaqueline de Souza Pereira Grilo; apresentam uma possibilidade de aproximação 

entre o cotidiano afro-religioso e o ensino de Matemática nas escolas do campo e 

argumentam que o ensino de Matemática também pode favorecer a inserção da realidade dos 

povos de santo nas escolas do campo, espaço em que o sentido de autonomia e de 

protagonismo corrobora no combater à exclusão e a discriminação afro-religiosa velada no 

seio da sociedade brasileira. 

O trabalho “Organização de mulheres quilombolas: experiência de 

empreendimento solidário na comunidade da matinha dos pretos – Feira de Santana – 

Bahia” escrito por Gilmara Borges Ferreira, Mariza Alves dos Santos, Daniella das Virgens 

Almeida Santos, Tatiana Ribeiro Velloso, faz parte da sessão como terceiro artigo e versa 

sobre a experiência de construção de empreendimento solidário, formado por mulheres 

quilombolas, que atua na área de beneficiamento de frutas, integrando as comunidades 

rurais na cadeia produtiva para produção de polpas de frutas.  

O artigo quatro “Educação do campo e sustentabilidade: (re) pensando o descarte 

do resíduo sólido domiciliar nas comunidades quilombolas de Orobó e Salgado em 

Antônio Cardoso-BA”, dos autores Cleane Pereira Araujo, Edineuza da Conceição Santos e 

Ana Paula Inacio Diório propõem uma discussão a cerca da sensibilização do poder público 

e da população rural Orobó e Salgado em Antônio Cardoso-BA a respeito da importância do 

descarte correto e do manejo dos resíduos sólidos, além de incentivar o processo da 

reciclagem dentro das comunidades na perspectiva que insira o movimento da educação do 

campo, e da responsabilidade social.  

Os próximos artigos tratam sobre relatos de experiências, nos eixos Tecnologia e 

sustentabilidade na representatividade cultural e Políticas públicas para igualdade racial das 

populações negras do Brasil. No artigo “Sala de aula: relato de uma experiência 

vivenciada pela COM–VIDA em comunidades quilombolas”,  os autores Ronaldo Alves de 

Oliveira, Marlúcia Ribeiro Sobrinho, Adinoraide  Santos Oliveira e Denise Dias de Carvalho 

Sousa, apresentam  uma discussão sobre alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento 

sustentável e tecnológico das comunidades quilombolas rurais de Bom Jardim/Monteiro/Pau 

Seco e Várzea Queimada, localizadas no Semiárido do Piemonte da Diamantina no 
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Município de Caém- Bahia. Já as autoras, Rosimar Pereira Barbosa e Janaína Rute da Silva 

Dourado, apresentam em seu trabalho intitulado “O papel da sociedade e o compromisso do 

governo na promoção das políticas públicas para a igualdade racial no Brasil – relato de 

experiência na vida acadêmica” uma análise crítica da implantação das políticas públicas 

de cotas para estudantes negros de escolas públicas, focado em abordar e contextualizar a 

inserção e permanência dos estudantes negros no ensino superior, relacionando as políticas 

afirmativas para a igualdade racial com os impactos na vida acadêmica de uma mulher 

negra, considerando a oportunidade e os desafios desta política. 

A seção de artigos finaliza com o trabalho “A história do Município de Itaguaçu da 

Bahia pelos olhos da população camponesa: desde os primórdios até a emancipação”, 

das autoras Bruna Pires Pereira, Rosimeire Vieira Souza, Ana Paula Diorio, Klayton Santana 

Porto. Neste trabalho foi realizado um estudo da história da comunidade de Itaguaçu da 

Bahia abordando suas raízes, quem foram os primeiros povos e como a comunidade se 

desenvolveu. Essa pesquisa teve como estratégia metodológica a narrativa, com base nas 

entrevistas colhidas com as pessoas da comunidade.  

A seção de resumos divulga o trabalho de tese: “A questão da luta na/pela terra e 

água dos pescadores artesanais: desafios e perspectivas do processo de regularização dos 

territórios pesqueiros de Ilha de Maré (BA)” construído pela pesquisadora Kássia Aguiar 

Norberto Rios, professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 

Na pesquisa, a autora busca analisar o histórico cenário de injustiça ambiental, social, 

econômica e racial que envolve as comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas da 

Ilha de Maré. A partir disso, destaca a necessidade e os desafios da regularização de seus 

territórios.  

Este Caderno Temático Especial é encerrado com a seção Relato de Experiência. 

Nesta apresentamos o texto “I SERTÃOPRETO: Relato de Experiência da Concepção do 

Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social no Cetens em 2017”, produzido pelos 

membros da comissão organizadora do evento: Alex Ferreira Santos, Nelsiane Magalhães 

Silva, Priscila Carvalho Lopes, Yzumi Fukutani Presa Von Beckerath e Maria Goretti da 

Fonseca. O relato apresenta para o público uma contextualização do histórico da criação e 

consolidação do Fórum 20 de Novembro - Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 
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Recôncavo da Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, importante 

tecnologia socioeducativa, desenvolvida pela UFRB, para integrar as políticas institucionais 

de ações afirmativas, ensino, pesquisa e extensão, bem como apresentam diversas discussões 

sobre as temáticas e desafios da contemporaneidade, como: gênero, racismo, religião, 

inclusão, educação, ciências, políticas públicas, tecnologia, sustentabilidade, 

representatividade cultural, etc. 

Todas as temáticas escolhidas para compor este número da Entrelaçando, apresentam 

textos que tem por objetivo levar a sociedade a conhecer, refletir e discutir as políticas 

afirmativas e as práticas de promoção da equidade. 

Aos autores que contribuíram para a construção da edição desse Caderno Temático 

Especial e a todas(os) que colaboraram para a realização do III Fórum 20 de Novembro – 

Sertãopreto e a XI Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social, o nosso Muito Obrigado! 

Desejamos a todos uma excelente leitura!   

 

Comissão de Organização do III Fórum 20 de Novembro – Sertãopreto e a XI Fórum 
Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social 

 

Kássia Aguiar Norberto Rios 
Klayton Santana Porto 

(Conselho Editorial) 
 


