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O presente texto é parte de uma pesquisa em andamento sobre a relação da família negra quilombola com a educação escolar dos filhos. Serão apresentados alguns aspectos sócio-culturais e educacionais característicos da comunidade negra rural Mata-cavalo, resultado de observações e entrevistas realizadas no mês de julho de 2003 e em janeiro e fevereiro de 2004. São dados ainda preliminares, mas que trazem informações significativas as quais serão aprofundadas no decorrer da pesquisa.
 Metodologicamente a pesquisa insere na abordagem qualitativa de cunho etnográfico sendo as principais técnicas de coleta de dados a observação, a entrevista e o questionário.
A comunidade negra rural Mata-cavalo encontra-se localizada, no Estado de Mato Grosso, às margens da BR-MT 060, no município de Nossa Senhora do Livramento, situada a 50 quilômetros da capital, Cuiabá. Mata-cavalo ocupa um espaço geográfico de 11.722 hectares dividido e organizado em seis associações, quais sejam: Mata-cavalo de cima, Ponte da estiva (fazenda Ourinhos), Ventura Capim verde, Mutuca e Mata-cavalo de baixo. Essas seis associações formam o complexo Quilombo Boa Vida Mata-Cavalo.
Segundo o cadastro do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), realizado em novembro de 2004, residem em Mata-cavalo 418 famílias. A configuração atual dessa comunidade é resultante de um processo de reocupação, por parte dos Quilombolas, de suas terras ancestrais, ocorrido mais acentuadamente em 1996. 
	Atualmente as famílias negras dividem a área do Quilombo com os fazendeiros, que ainda continuam com a posse oficial da terra e algumas famílias Sem-terra acampadas principalmente na região de Capim verde. Mas, a comunidade é constituída majoritariamente por negros, cujos aspectos socioculturais apontam para a existência de elementos constituidores de uma identidade diferenciada. 
	Sabe-se da presença de negros em Mata-cavalo na condição de escravos, desde 1804. Segundo Maria de Lourdes Bandeira (1992), em 1883 as terras que constituem o Quilombo de Mata-cavalo foram doadas pela antiga proprietária aos seus escravos, a partir de então os mesmos tornam-se livres e continuam nas terras plantando e colhendo para si.
	No entanto, a partir de 1890, os negros começam a sofrer constantes tentativas de expulsão de suas terras, praticadas por fazendeiros que compravam ou grilavam terras nas proximidades. Por isso, muitas famílias foram obrigadas a vender seu direito de posse ou abandonar as suas terras, por falta de apoio político e pelo descaso da burocracia estatal.
	A partir de 1980, com a redemocratização do país e com as discussões para a elaboração da Constituição Federal de 1988, surgiu a proposta de legitimação das terras dos remanescentes de Quilombo, este fato incentivou os negros a retomarem suas terras em Mata-cavalo. E esse retorno aconteceu por duas vias: por compra ou assentamento não legalizado.
	Em 1997, após luta acirrada do Movimento Negro local e, em cumprimento ao disposto no artigo 68 Artigo 68 do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios Federal, de 1989 dispõe: "Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da Constituição Federal, formaram-se grupos de trabalhos compostos por técnicos da Secretaria do Estado da Cultura, por representantes do grupo União e Consciência Negra (GRUCON), pela Fundação Cultural Palmares e pela comunidade de Mata-cavalo, os quais desenvolveram estudos sócio-cultural e antropológico da comunidade, a fim de verificar se a área enquadrava-se na categoria remanescente de Quilombo. O relatório classificou a área enquanto tal, com base na definição da Associação Brasileira de Antropologia (ABA)  Segundo a ABA remanescente de quilombo é “Toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado”. (O’Dwyer , 2002).
	Em 2000, a comunidade de Mata-cavalo recebeu o título de propriedade da terra, emitido pelo Governo Federal, através da Fundação Palmares. Porém, até os dias de hoje o título definitivo não foi lhe entregue e continua a sofrer constantes ameaças de subtração e expropriação territorial dos mais diversificados inimigos que cobiçam seus territórios por vários motivos: pela fertilidade do solo e riqueza em recursos naturais; pela qualidade da madeira, da água e a riqueza do subsolo entre outros. 
Embora com tanta riqueza natural, a maioria das famílias vive em extrema pobreza, grande parte das casas é coberta com palhas; chão batido; paredes de barro, palha ou madeira. Não possui praticamente nenhuma mobília. Não desfruta de água encanada, rede de esgoto ou iluminação elétrica. Por viverem sempre na iminência de expulsão não plantam quase nada e sobrevivem de pequenas plantações para subsistência, de feituras e venda de pequenos artesanatos, doces e remédios caseiros.
Hoje, muitos residentes do Quilombo de Mata-cavalo estão tentando juntar pedaços de sua história, por meio do que contam os mais velhos, a fim de construir uma identidade Quilombola. Mas, percebe-se dificuldade, sobretudo, das gerações mais jovens em se auto-idetificarem. Pois, muitos nasceram em Cuiabá, na cidade de várzea Grande, Poconé, Livramento ou em outros municípios e sítio nas proximidades de Mata-cavalo e somente a partir de 1996 é que começaram a reocupar as terras do quilombo que pertenciam a seus antepassados.
Quando se pergunta o que é ser Quilombola, houve-se variadas respostas. Tais como “É ser do mato”, “é morar no sítio”. Quando se pergunta sobre a produção cultural que conservam de sua ancestralidade negra, escrava, é comum ouvir respostas como: “acho que nada”, “não conheço, moro há pouco tempo aqui” outros dizem: “as festas de santo”, sendo as mais tradicionais a de São Gonçalo e São Benedito, “onde tem a missa, as rezas que são cantadas tanto pelas mulheres quanto pelos homens”.
Por falta de dados oficiais a respeito das condições sócio-econômicas, tais como emprego, renda, faixa etária, escolaridade, etc da referida comunidade, optei por fazer um levantamento de modo a poder fazer uma estimativa. Apliquei questionário em 15 unidades residenciais. Onde se verificam as seguintes condições: o rendimento das famílias vem principalmente de transferências de recursos públicos, como aposentadoria e programas sociais.  O rendimento mensal, por unidade doméstica varia entre menos de meio a dois salários mínimos. 
Destaca-se que 33,33% declararam ter renda menor que 1/2 salário mínimo, estes vivem basicamente da bolsa escola que os filhos ou netos recebem. Estes declararam que chegam a passar fome, pois o valor da bolsa varia entre R$ 30 a R$ 45 reais. Enquanto que um total de 46,66% recebem 1 salário mínimo, proveniente basicamente de aposentadoria.  Apenas 6,6% da mostra recebem 2 salários mínimos. Estes são funcionários públicos.
	Quanto à educação, em Mata-cavalo existem atualmente duas escolas, uma situada na região de Mutuca onde funciona o ensino inicial e fundamental, e a outra situada na região de Mata-cavalo de Cima, esta funciona em regime multisseriado, equivalente a 1ª, 2ª, 3ª, 4° e 5ª série do ensino fundamental.
Os resultados preliminares da pesquisa apontam que:
	Os laços de parentesco, a afetividade e a reciprocidade são regras culturais que unem as famílias de Mata-cavalo na pertença a um universo maior: o ser descendente de escravos, enquanto grupo histórico, cultural e de direito.
	A  comunidade Mata-cavalo está organizada em torno de parentela, ou seja, em grandes famílias. Nesse sistema existe um tronco que dele originam muitas outras famílias. É comum os membros mais distantes, desse tronco, não saberem ao certo qual o grau de parentesco que tem uns com os outros, mas isso não diminui a consideração e o respeito que nutrem entre si. 
	As mulheres são as lideranças tanto na família como nos movimentos políticos que envolvem questões de interesse da comunidade.
	Há uma consciência étnico-racial muito forte entre os moradores de Mata-cavalo, no entanto, não há uma clara percepção do racismo e do preconceito contra os negros, existente na sociedade Brasileira. Remetem a essas questões como se fossem coisas do passado: “... antigamente tinha muito racismo, hoje já não vejo...”. eles acreditam que isso ocorreu em outro tempo (na época da escravidão) ou em outro espaço (“nas cidades grandes ainda existe, mas aqui não”). 
	Dentro da comunidade Mata-cavalo, praticamente inexiste a convivência com brancos. A comunidade é constituída por negros11 Alguns são cafuzos devido ao fato de antigamente haverem índios na região. Mas todos são vistos como negros, não havendo distinção entre os dois dentro da comunidade (esta é uma distinção feita dentro da sociedade brasileira, mas que não afeta os conceitos desta comunidade).

	. Isto aumenta a diferença entre “nós” (os negros matacavalences) e “eles” (os brancos de fora), aumentando assim a consciência de que existe uma diferença entre este grupo étnico e outros grupos da vizinhança. O direito de posse às terras, a sua constituição negra, o  uso de argumentos históricos e sociais são distintivos que a comunidade utiliza para legitimar sua diferenciação etnico-racial. 
Quanto à percepção das famílias em relação à educação escolar dos filhos, os entrevistados em sua maioria declararam achar a educação escolar importante; avaliam que seus filhos estão indo bem na escola e afirmam que acompanham seus filhos nas suas experiências escolares. No entanto, nas 07 famílias pesquisadas, verifica-se que:
	A maioria dos pais é analfabeta e duas mães são semi-alfabetizadas, apesar de estarem estudando com os filhos na 5ª série, percebe-se que lhes faltam condições instrumentais, no sentido de conhecimento para auxiliar seus filhos.

O ambiente em casa não favorece a realização das tarefas ou quaisquer atividades extra-escolares: na maioria das residências não há cadeiras, nem mesa, nem livros complementares com os quais as crianças possam pesquisar. Falta-lhes condições de organização ou qualquer tipo de conforto que possa tornar o ambiente minimante agradável ou propício a tais atividades.
Os pais/mães são unânimes em afirmar que os filhos estão indo bem na escola, ao perguntar porque acham que o filho está indo bem, houve-se respostas do tipo: “porque nunca faltam as aulas”, “a professora não reclama deles” ou “nunca reprovaram”. No entanto, ao verificar alguns cadernos, percebe-se que os conteúdos estudados e o desempenho do aluno estão muito abaixo do exigido para a série que estão cursando.
Quando se pergunta, por exemplo, o que esperam da escola para os filhos e/ou netos, as respostas mais comuns são: “espero uma vida melhor”, “um bom emprego”, “que eles sejam alguém na vida”. No entanto, entre os 07 pais/mães entrevistados 05 já são avós, tiveram muitos filhos e netos e nenhum deles chegou a concluir o 2º grau e a maioria não completou nem o 1º grau. Trabalham normalmente em serviço braçal, de menor prestígio social; recebem baixíssimos salários, ou estão desempregados. Diante desse quadro torna-se complexo medir até onde vai a esperança ou expectativa, objetivamente, desses pais em relação ao futuro escolar dos filhos e/ou netos que ainda estão estudando. 
Dessa forma, percebe-se que a relação da família negra, de Mata-cavalo, com a educação escolar dos filhos está imbricada com as precárias condições sócio-econômicas em que vivem e com o alto índice de analfabetismo que os atinge, fruto do processo de exclusão social e racial o qual foram e continuam sendo submetidos ao longo da história. Essas condições indicam ainda que as práticas discriminatórias e a violência simbólica, inerente a uma cultura racista, continuam confinando as populações negras na base da pirâmide social e, limitando suas possibilidades e oportunidades educacionais.
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