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RESUMO 

Este trabalho trata sobre a diversidade cultural em nosso país, tendo como objetivo refletir 

sobre o reconhecimento da educação quilombola no currículo escolar nacional, bem como 

valorizar a origem do povo afro-brasileiro, desmistificando conceitos tão prejulgados de 

maneira errônea por nossa sociedade, trazendo um pouco da história e de sua realidade em 

busca de uma relação igualitária onde seus direitos e deveres estejam assegurados dentro da 

nossa sociedade que se mostra tão resistente e tem o preconceito ainda tão presente em nosso 

dia a dia. Também dialogaremos sobre as adaptações e um novo olhar que a gestão escolar 

precisa ter para atender a demanda dos alunos remanescentes de quilombos, juntamente com 

os demais, em um trabalho integrado e sem exclusões, valorizando a diversidade cultural e 

histórico-social, focando em uma educação critica e conscientizadora de qualidade, onde o 

dialogo seja a base para juntos construir o conhecimento necessário, para além de valorizar o 

conhecimento do povo afro-brasileiro, agregar novos conhecimentos e o respeito para todos, 

fazendo a diferença na vida de cada um, caminhando assim para uma sociedade mais 

consciente.  Para embasar nossa discussão utilizamos como referencial Moura (2007), 

Miranda (2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Quilombola (DCNEQ), 

além de Lopes que mostra ser possível uma educação para a diversidade cultural, ressaltando 

a humanização.   

  

Palavras chave: Etnia. Educaçãoquilombola. Humanização.  

 

 

INTRODUÇÃO    

 

Sabe-se que existem muitas informações sobre o que é um quilombo, seja em livros 

de história ou nos meios de comunicação, mas ainda existem muitos equívocos sobre o que 

ele realmente é. Seu contexto, sua história de força, luta e resistência que, com o tempo, foi se 
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consolidando como cultura de um povo. Muitas pessoas compreendem que quilombo é algo 

relacionado somente com o passado, quando osescravos fugitivos se escondiam para 

sobreviver. Só que isso é um ledo engano, pois os quilombos existem até os dias atuais. O que 

modificou foi a compreensão sobre, já que, no século XVIII, segundo Miranda (2012, p.372),   

 
Em 1740, reportando-se ao rei de Portugal, o Conselho Ultramarino valeu-se da 

seguinte definição de quilombo: toda habitação de negros fugidos, que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se 

achem pilões nele. (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002, p.2).    

 

O que antes era um espaço despovoado utilizado para que os escravos fugitivos se 

escondessem da tortura a qual eles eram submetidos, hoje podemos afirmar que é um espaço 

cultural e social de moradia dos remanescentes dos quilombos. Como afirma Moura (2007, 

p.3),  

 
Atualmente, podemos conceituar Quilombos Contemporâneos como comunidades 

negras rurais habitadas por descendentes de africanos escravizados, que mantêm 

laços de parentesco e vivem, em sua maioria, de culturas de subsistência, em terra 

doada, comprada ou ocupada secularmente pelo grupo. Os habitantes dessas 

comunidades valorizam as tradições culturais dos antepassados, religiosas ou não, 

recriando-as no presente. Possuem uma história comum e têm normas de 

pertencimento explícitas, com consciência de sua identidade. São também chamadas 

de comunidades remanescentes de quilombos, terras de preto, terras de santo ou 

santíssimo.   

 

Assim, as comunidades remanescentes de quilombos existentes por todo território 

nacional, prezam e lutam pela memória, respeito e também preservação da história e costumes 

de todo seu povo
4
. É importante ressaltar que os mais velhos são considerados sábios e 

transmitem seus saberes às crianças quilombolas desde o nascimento. Elas aprendem com o 

seu meio social e com os conhecimentos adquiridos de geração para geração.   

No atual quadro da educação é aparente a mobilização de grupos para a efetivação de 

políticas públicas em prol das diferenças e valorização de grupos sociais específicos. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº. 9.394/1996, definiu a educação básica 

como um nível da educação escolar com várias modalidades, dentre elas a educação 

quilombola, com a finalidade de estruturar e adequar o ensino às necessidades e às 
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disponibilidades da comunidade, que possa garantir o acesso e a permanência desses grupos 

na escola. (BRASIL, 1996)  

Nesse viés, a lei nº 10.639/2003
5
 inseriu a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino da educação básica, instituída pela 

resolução n.º 4/2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. Na seção VII, trata sobrea educação escolar quilombola.   

Art. 41. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 

inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à 

especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu 

quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e 

os princípios que orientam a Educação Básica brasileira.  

Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas 

quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a 

diversidade cultural. (BRASIL, 2010). 
 

Assim, a  regulamentação da educação quilombola acontece nas unidades 

educacionais inscritas em suas comunidades, com a formação específica de professores, 

reconhecendo, preservando e valorizando sua identidade étnico-cultural, persistindo e 

resistindo para a manutenção de sua tradição diante uma sociedade reguladora, onde ainda há 

muito preconceito a ser combatido.  

Compreende-se, contudo, que ainda é necessária a efetivação de políticas públicas 

assegurando os direitos de igualdade civis, políticos e sociais desse grupo, uma vez que as 

comunidades quilombolas precisam ter asseguradas condições para que as pessoas que 

habitam nelas possam permanecer e preservar seu patrimônio tanto material quanto imaterial.  

 

A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

A relevância do significado das comunidades remanescentes de quilombos 

configurou-se a partir das lutas e resistências às pressões e perseguições sofridas, a 

valorização dos traços culturais, bem como sua relação pela terra e sua relevância no âmbito 

educacional. Retratando assim, a resistência político-social que perpassa a definição cultural 

brasileira, da não afirmação de uma população negra na composição da identidade da nação.   

                                                 
5
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 As escolas destinadas às comunidades remanescentes de quilombos encontram-se, 

quando existentes, precárias e somente são reconhecidas e recebem apoio governamental se 

legalizadas, o que muitas vezes é um processo demorado, burocráticoe repleto de falhas. E 

também, muitas vezes, essas comunidades são desconhecidas pelos municípios, sendo 

consideradas e caracterizadas apenas como comunidades rurais. Assim, o Decreto nº 

4.887/2003,   

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.  

Art. 1º Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a 

delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo 

com o estabelecido neste Decreto.  

 

Ou seja, é um direito dos moradores das comunidades quilombolas, o 

reconhecimento e apoio governamental para sua permanência e sobrevivência valorizando 

assim sua cultura, e garantindo que elas não se extingam.   

Quanto à estrutura das escolas presentes nas comunidades quilombolas, as 

construções são pequenas, funcionando em regime multisseriado, ressaltamos a importância 

de que os estudantes remanescentes de quilombos deveriam estudar em sua própria 

comunidade, pois, muitas vezes, são remanejados para escolas que se diferenciam de sua 

realidade social.  Assim, há chances que percam seus costumes, suas crenças, sua origem, ao 

se enquadrarem a uma cultura eurocêntrica que está presente nos livros didáticos e nos 

conhecimentos disseminados e valorizados nas instituições de ensino. Assim como discorre 

Carril (2017, p.544)   

 
"há a necessidade de salvaguardar e reforçar a identidade cultural em ambientes 

escolaresque, explicitamente ou não, podem vir a manifestar formas de preconceito 

e racismo e repensar processos educacionais que abarquem as comunidades 

quilombolas como  elemento central de seus projetos."   

 

 Reforçando a ideia de escola como um campo de produção de saberes, ali constitui 

um espaço que deve priorizar a multiculturalidade de seus educandos, refletir e desenvolver 

valores éticos e organizar o trabalho pedagógico voltado para atendimento a essa diversidade 

cultural. 
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Segundo Miranda (2017), outro fator preocupante é a formação de professores que 

atuam nas comunidades quilombolas. Pois, quando esses profissionais não são oriundos do 

local podem não compreender a cultura da própria comunidade, desvalorizando e 

desconsiderando as singularidades dos remanescentes de quilombola. Desse modo, a busca 

por entender o que é necessário na formação docente para atuar tanto em escolas com 

remanescentes de quilombo, quanto nas comunidades, educação quilombola é imprescindível 

para o aprimoramento e desenvolvimento docente. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da educação quilombola, em seu artigo “V - garantia de formação inicial e 

continuada para os docentes para atuação na Educação Escolar Quilombola” (BRASIL, 2012). 

Com isso, exige-se do profissional uma formação específica. Na prática isso ocorre pela 

iniciativa do profissional ou por interesse dos líderes das comunidades.  

A educação quilombola tem por objetivo preservar sua identidade de seu povo e tem 

como base os saberes ancestrais da comunidade, uma vez que o pensar e o fazer são 

indissociáveis. Por isso, é importante que a educação nessas comunidades, e também fora 

delas, preserve as raízes e a cultura delas, ou seja, que possam estudar o global sem perder de 

vista o arcabouço de conhecimentos trazido por eles, as especificidades de sua cultura, os 

saberes que produzemetc. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola 

(DCNEQ, 2012), três pontos merecem destaque para que essa educação se efetive com 

qualidade: 

1. a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e da proposta 
curricular da escola deverá ser espaço de troca de conhecimentos e 
experiências de todos aqueles envolvidos na oferta dessa modalidade de 
educação em articulação com a comunidade local  
2. a formação inicial e continuada dos professores com base na realidade 
da comunidade quilombola na qual a escola está inserida, sem perder de vista 
a relação entre o local e o nacional.  
a gestão da escola deverá se efetivar autônoma e democraticamente para que o 

atendimento à especificidade dessas comunidades seja um dos eixos da educação 

igualitária, exigindo dos sistemas de ensino a garantia efetiva do direito à educação 

escolar quilombola.  

 

Para a construção de um PPP que atenda à demanda da comunidade e suas 

particularidades, faz-se necessária a socialização de conhecimentos. Por isso, é necessário que 

exista diálogo entre o sistema educacional e a comunidade quilombola, para um 

conhecimento da realidade a qual estão inseridos, trazendo mudanças em seu currículo, onde 
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todo o trabalho pedagógico deve se organizar valorando a diversidade cultural, e efetivando 

um direito político-social de uma etnia presente e que contribuiu para a formação da nação 

brasileira, fazendo assim, uma educação nessa instituição efetivamente igualitária e de 

qualidade para todos, somando as culturas e construindo novos conhecimentos.   

Assim, as DCNEQ apontam que na Educação Básica, em seu artigo 1.º, ela se   

 

I - organiza precipuamente o ensino ministrado nas instituições educacionais 

fundamentando-se, informando-se e alimentando-se: a) da memória coletiva; b) das 

línguas reminiscentes; c) dos marcos civilizatórios; d) das práticas culturais; e) das 

tecnologias e formas de produção do trabalho; f) dos acervos e repertórios orais; g) 

dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio 

cultural das comunidades quilombolas de todo o país; h) da territorialidade.  

 

Para uma educação de reconhecimento da ancestralidade e valoração das diversas 

culturas presentes na origem do povo brasileiro, implica a escola se organizar ampliando seu 

currículo, permitindo mudanças e adaptações necessárias atentando-se para uma prática de 

inclusão, um trabalho compartilhado a fim de propiciar um desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social, para um convívio harmonioso entre os diferentes, não permitindo que os 

preconceitos se concretizem, trazendo para dentro da escola cultura e prezando o respeito às 

experiências e saberes tragos pelos alunos remanescentes de quilombo que desde cedo 

aprendem com os mais velhos conhecimentos valiosos que devem ser repassados, e 

trabalhados de modo que em conjunto aprimorem-os e construam novos a partir deles, em 

ligação entre o global e a comunidade.    

. Um ensino em que todos os envolvidos dialoguem, confirmando assim o que reza o 

artigo 8, parágrafo 7 das DCNEQ  "implementação de um currículo escolar aberto, flexível e 

de caráter interdisciplinar, elaborado de modo a articular o conhecimento escolar e os 

conhecimentos construídos pelas comunidades quilombolas.” (BRASIL, 2012, p.27)   

Temos como exemplo de uma educação possível, a comunidade Kalunga, localizada 

em Goiás. Conforme relata a pesquisadora Ana Lúcia Lopes em seu artigo “Kalunga, escola e 

identidade – experiências inovadoras de educação nos quilombos”, publicado em 2000 ela foi 

convidada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) para planejar livros didáticos para a 

comunidade. Em pesquisa etnográfica, conseguiu recuperar a história desse povo, para 

fundamentar o material didático produzido, valorizando a identidade do povo Kalunga e 

articulando com o conteúdo a ser ministrado em sala de aula, levando em consideração as 

salas multisseriadas. Essa história representa que a educação quilombola pode ocorrer, 
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valorizando-se seu patrimônio cultural historicamente produzido e a possibilidade de expandir 

esse conhecimento para outras comunidades.   

No contexto da educação brasileira, não podemos deixar de refletir alguns dos 

diversos desafios que foram decorrentes em se tratando da educação quilombola, que se 

arrasta até os dias de hoje, mesmo com os movimentos sociais buscando seus direitos. 

Analisando a educação brasileira, desde o princípio registra-se uma educação dualista 

perdurando até os dias atuais, mesmo com primeira Constituição da República em 1891, todos 

os passos para os direitos de um cidadão não existia de fato, o que existia era uma "conquista 

de independência" que estava longe de abarcar direitos constitucionais aos cidadãos pois, 

segundo Carril, (2017, p.549):  

"Não havia República de fato, nem cidadãos, tampouco um sentimento de nação, 

pois a escravidão mesmo quando abolida deixara um legado de desigualdade e 

exclusão. Um exemplo será a herança do trabalho manual como inferior. A história 

da educação brasileira terá como balizadora a formação de uma sociedade dualista, 

decorrente dos séculos de escravidão e que se desdobra para além desse período(...)"  

  

 Mesmo com todas as pretensões de modernizar o sistema educacional no pais, 

as classes marginalizadas da sociedade estavam longe de serem respeitadas, este método 

educacional acentuava ainda mais o descaso com a comunidade negra, Machado(2009),  tem 

claramente uma visão de que a educação e as condições que eram ofertadas aos libertos 

mesmo com seu direito garantido, não tinham as condições necessárias para estudarem.  

 Neste processo digamos que democrático, tem-se um emaranhado de ações no 

decorrer dos tempos no sistema educacional para os livres e libertos com criações de cursos 

noturnos em províncias, não eram em todo o território nacional que esta lei foi correspondida, 

existiam províncias que negros não eram aceitos, esta luta é constante estamos vendo hoje o 

reflexo do descaso que foi e está sendo no sistema educacional.  

 Pensando no processo da educação popular, trazemos Paulo Freire como 

defensor de práticas pedagógicas onde se respeita o conhecimento prévio do sujeito, pois, na 

visão sistêmica a educação que o Estado pretendia ou pretende é a educação para todos, mas o 

mesmo não compreende a essência do sujeito e sua cultura, sua base. Estes conflitos mediante 

a educação quilombola segue até os dias atuais, o sistema educacional não pode impor tais 

regras como se todos fôssemos iguais, sabendo que tem grande percentualde ações 

conflitantes por meio de ideologias sociais contemporâneas que querem extinguir as culturas e 

saberes dos povos quilombolas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio da pesquisa realizada sobre a comunidade quilombola foi possível perceber 

que a sua educação é voltada para a preservação de sua cultura e saberes construídos através 

dos tempos por seus ancestrais, cabe a escola estar disposta a trazer mudanças de modo o qual 

atenda toda a demanda de alunos em suas mais variadas culturas e especificidades, investindo 

na formação continuada dos professores, e respeitando a cima de tudo a identidade e a 

tradição a qual seus alunos descendem. Identificou-se, nas experiências de educação 

quilombola estudadas para este trabalho, as subjetividades que permeiam a prática docente 

que deve ser atrelada a uma gestão participativa, que busque soluções e adequações às 

necessidades da comunidade escolar.   

Para a garantia de uma educação quilombola que valorize e preserve a cultura e os 

valores dos povos remanescentes dos quilombos, é importante que o Estado implemente 

políticas públicas articuladas com o movimento quilombola e dê todo o aparato necessário 

para a efetivação das mesmas. A organização do trabalho pedagógico deve ser democrática, 

com a participação da comunidade quilombola e a palavra flexibilização tanto em seu 

currículo, quanto da gestão e do trabalho docente deve estar presente em todas as tomadas de 

decisões e nos planejamentos das aulas, sendo o dialogo uma peça chave para tais mudanças.  
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