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RESUMO

Quilombos são grupos culturais com identidade étnica distintiva de outros agrupamentos sociais – tendo a
resistência como instrumento histórico para a sua manutenção. Refletir sobre os processos educacionais que
se efetivam nestes espaços e o diálogo construído com o contexto sociocultural é o objetivo que norteia a
produção deste artigo – mesmo porque a educação, ao longo da história do povo negro em terra brasilis,
sempre estampou a bandeira de luta desfraldada por este povo. Para refletir/discutir esta temática,
recorremos à pesquisa bibliográfica e, a partir dela, dialogamos com teóricos como O’Dwyer (2002), Arruti
(2003, 2008), Gomes (2003), Brasil (2006, 2012), Lima (2008), Lima e Trindade (2009) e outros.
Acreditamos que as reflexões aqui apresentadas poderão contribuir para reconfiguração de um currículo que,
mesmo em território negro, reforça pensares, dizeres e fazeres eurocêntricos.
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ABSTRACT

Quilombos are cultural groups with an ethnical identity distinctive from others social grouping – having
resistance as a historical instrument for its maintenance. Reflect upon the educational processes that settled
in this areas and the dialogue constructed with the sociocultural context is the guiding objective behind this
article’s production – even because education, throughout black peoples’ history in brasilis lands, always
stamped the flag of struggle unfurled by this people. In order to reflect/discuss this thematic, we recurred to
bibliographical research and, therefrom, we dialogued with theorists such as O’Dwyer (2002), Arruti (2003,
2008), Gomes (2003), Brasil (2006, 2012), Lima (2008), Lima e Trindade (2009) among others. We believe
the reflections presented here can contribute to the reconfiguration of a curriculum that, even in black
territory, reinforces eurocentric values, thoughts, sayings and doings.
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INICIANDO A CIRCULARIDADE

A construção do conceito de quilombo, de alguma forma, esteve sempre eivada dos interesses a que se
prestava sua elaboração para determinado grupo dominante em uma dada época histórica – e estas
semantizações e ressemantizações serão aqui tratadas a partir das pesquisas de Arruti (2008). De qualquer
sorte, para o preâmbulo destas reflexões, consideramos importante evocar as pesquisas de Almeida (2002)
que resgatam a elaboração do conceito a partir de consulta feita pelo rei de Portugal ao Conselho Ultramarino,
em 1740: “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” (ALMEIDA, 2002, p. 47).

Para Almeida, cinco elementos são fundantes deste conceito: 1) a fuga: a existência de quilombos estaria
necessariamente articulada à presença de escravos; 2) quantidade mínima de fugidos (que neste caso
refere-se a limite superior a cinco escravos): “que passem de cinco”; 3) a localização que, como nos lembra
Almeida, deve marcar-se “pelo isolamento geográfico, em lugares de difícil acesso e mais perto de um mundo
natural e selvagem do que da chamada ‘civilização’” (2002, p. 48.); 4) o quarto elemento refere-se à
existência, ou não, de moradia, os chamados “ranchos”, e 5) a presença ou inexistência de pilão:
“instrumento que transforma o arroz colhido em alimento, representa o símbolo do autoconsumo e da
capacidade de reprodução” (ibidem).

A construção de sentidos, contudo, está intimamente vinculada aos arranjos políticos da época (e do local) e
ao poder detido por certo grupo social, em determinado espaço/tempo, como já apontado anteriormente. Os
sentidos ganham sentido através do trânsito (fluido ou entravado) sofrido pelo termo, dos interesses dos
sujeitos constituintes dos grupos sociais e do empoderamento destes mesmos grupos. Assim sendo, ao longo
da história do Brasil, de acordo com Arruti (2008), o termo quilombo passa por sensíveis ressignificações.

[...] na legislação colonial para caracterizar a existência de um quilombo bastava a
reunião de cinco escravos fugidos ocupando ranchos permanentes, mas, depois, na
legislação imperial, bastavam três escravos fugidos, mesmo que não formassem
ranchos permanentes. Neste contexto, afirmar a existência de um quilombo
significava apenas identificar um objeto de repressão, sem que isso necessitasse ou
implicasse qualquer conhecimento objetivo sobre tal objeto (ARRUTI, 2008, p. 04).

A definição do termo (quilombo) encontrava-se/encontra-se potencialmente imbricada pelos interesses em
jogo e pela vontade de reprimir o povo negro – não bastassem as violências às quais se encontrava
submetido diuturnamente. O sentido atribuído a quilombo se convertia, portanto, em mais uma ferramenta
ideológica de desarticulação, fragilização, marginalização, perseguição e punição dos/as escravizados/as.
Urge, por conseguinte, discussões/reflexões dos sentidos atribuídos no passado e dos que são impingidos em
nossos dias.

Se durante o Brasil colônia e império os sentidos atribuídos a quilombo sofreram algumas alterações – ainda
que preservassem um alinhamento ideológico e disciplinador –, durante a República as ressemantizações
abrangiam desde o entendimento de quilombo como espaço de resistência cultural, quando Nina Rodrigues
afirma tratar-se de um retorno à “barbárie africana” (RODRIGUES, 1977, p. 93), passando pelo sentido de
resistência política e chegando ao entendimento de resistência negra.

Em se tratando de resistência cultural, e com base em Arruti (2008), esta ressemantização é posta em prática
desde 1905 “quando Nina Rodrigues, pela primeira vez, caracterizou Palmares como uma forma de
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persistência da África no Brasil” (ARRUTI, 2008, p. 05). Para o defensor da política de branqueamento – que
de certa forma dialogava com os discursos higienistas – a formação de quilombos representava um retrocesso
e obstáculo ao desenvolvimento do país. Aliás, não apenas a formação de quilombos obstaculizava o avanço,
a presença do próprio negro em território brasileiro já era motivo suficiente para garantir o atraso. Arruti
acrescenta:

Ao lado do modelo típico do quilombo como Estado Africano no Brasil, composto de
milhares de pessoas organizadas em diferentes aldeias, munidas de exército e
realizando uma oposição sistemática à ordem vigente (Carneiro, 1958), vão
emergindo situações tão diferentes quanto os pequenos grupos nômades, que viviam
do assalto às senzalas, os grupos extrativistas, os pequenos produtores de alimentos
que habitavam a periferia das cidades e realizavam comércio sistemático com os
comerciantes da cidade (Reis e Gomes, 1996) e até mesmo as Casas de Angu,
Zungús ou “Casas de quilombo”, que ocupavam o centro da própria cidade imperial
em pleno século XIX (ARRUTI, 2008, p. 04).

Em relação à ressemantização que atribui aos quilombos o sentido de resistência política, a “referência à
África é substituída pela referência ao Estado ou às estruturas de dominação de classe e o quilombo (em
especial Palmares) serve para pensar as formas potencialmente revolucionárias de resistência popular”
(ARRUTI, 2008, p. 05). Tal ressemantização está atrelada ao período político norteado pela transformação do
Estado que servia de modelo para pensar a relação entre a classe dominante e as camadas populares
(ARRUTI, 2008).

A terceira ressemantização, resistência negra. De acordo com Arruti, esta nova semantização é operada “pelo
movimento negro que, somando a perspectiva cultural ou racial à perspectiva política, elege o quilombo como
ícone da ‘resistência negra’” (2008, p. 06). Esta ressemantização, portanto, vai ganhar fôlego na década de
70, adquirindo maior vigor com o surgimento de um movimento que sempre se desenhou no território
brasileiro, mas que parece auferir maior fortalecimento em 1978 com o advento do Movimento Negro
Unificado (MNU).

[...] o movimento negro propõe o dia 20 de novembro (data em que se registra a
morte de Zumbi do Palmares) como data alternativa ao treze de maio oficial e passa
a convocar eventos anuais nesta data, insistindo ainda que os livros didáticos
incluíssem a história do negro e, em especial, do Quilombo de Palmares (ARRUTI,
2008, p. 07).

Independentemente das concepções ideológicas que alimentam e trazem à baila definições de quilombos e
quilombolas, certo é que estes agrupamentos, espalhados pelo mundo escravocrata, representaram o
pensamento, luta e voz do povo negro. Representaram também um tanto do universo cultural que construiu
identidades, maneiras de viver e conviver e de reinventar o mundo.

As discussões acima discorridas exploram o conceito de quilombo a partir do binômio fuga-resistência.
Entretanto Schmitt et. alii. (2002) apontam outras formas de organização de quilombos que, mesmo não se
opondo às significações apresentadas em linhas anteriores, que os fronteiram nas lutas de resistência ao
sistema escravocrata, ampliam a sua abrangência, revelando formas outras de apossamento. Para aqueles
autores,

[...] os grupos que hoje são considerados remanescentes de comunidades de
quilombos se constituíram a partir de uma grande diversidade de processos, que
incluem as fugas com ocupação de terras livres e geralmente isoladas, mas também
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as heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados
ao Estado, a simples permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior
das grandes propriedades, bem como a compra de terras, tanto durante a vigência
do sistema escravocrata quanto após a sua extinção (SCMITT et. alii, 2002, p. 03).

Esta conceituação mais ampliada parece estar em sintonia com o dispositivo legal presente no Art. 68 da
Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): “aos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos definitivos”. “Assim, em consonância com o moderno conceito
antropológico aqui disposto, a condição de remanescente de quilombo [grifo dos autores] é também
definida de forma dilatada e enfatiza os elementos identidade e território” (SCMITT et. al., 2002, p. 03).

A CIRCULARIDADE É PROVOCATIVA

O dispositivo constitucional faz disparar, objetivando assegurar as garantias preconizadas na CF/1988, vários
instrumentos legais que definem procedimentos e responsabilidades a serem adotadas. De acordo com a Lei
7.668, de 22 de agosto de 1988, “que autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural Palmares –
FCP”, cabe a esta fundação (FCP) “realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos
quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e
conferir-lhes a correspondente titulação” (Art. 2º, III). Contudo, em 2003, o Decreto n.º 4.887, de 20 de
novembro, “regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos (...)” (ementa) e transfere
para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) as atribuições antes delegadas à
Fundação Cultural Palmares. Prevê ainda a possibilidade de desapropriações e, finalmente, estabelece que a
titulação deva se efetuar em nome de entidade representativa da comunidade. Para Arruti (2008):

Este último aspecto [titulação em nome de uma entidade representativa da
comunidade] é importante tanto por incorporar uma perspectiva comunitarista ao
artigo constitucional (um direito de coletividades e não de indivíduos), quanto por
dar à noção de “terra” a dimensão conceitual de território: nela se incluem não só a
terra diretamente ocupada no momento específico da titulação, mas todos os
espaços que fazem parte de seus usos, costumes e tradições e/ou que possuem os
recursos ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências históricas
que permitam perpetuar sua memória (p. 23).

Ainda segundo Arruti (2003), “a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) estima a
existência de 3.900 comunidades quilombolas em todo país” (p. 76). Porém, “o número de comunidades
registradas nas atuais políticas públicas, [...], estabelecido por meio do processo de certificação da Fundação
Cultural Palmares, é de 1.739” (p. 77).

De qualquer sorte – e nesta seara parece não haver dúvidas – a construção de quilombos no Brasil
acompanha a história do próprio país. Ou seja, a fuga dos engenhos inicia-se com o processo de escravização
do negro africano, ainda no século XVI, e a formação de quilombos em regiões de acesso difícil foi mais uma
estratégia, qualificada, confeccionada pelo/a negro/a para não tão somente livrar-se dos grilhões que o/a
animalizavam (ou pelo menos tentavam), mas também para elaborar/construir uma organização que lhe
assegurasse convivência, sobrevivência e segurança – o que foi plenamente alcançado, por um período
significativo, nas fronteiras quilombolas.

Vivendo isoladamente nos limites dos quilombos, homens e mulheres (negros e negras), agora livres,
forjaram um modelo de organização social capaz de garantir, com certa tranquilidade, a efetivação de suas
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crenças, valores e concepções antes exercidos às escondidas ou punidos pelos senhores ou ainda satanizadas,
como ocorreu com as religiões africanas.

Ainda que outras formas de organização de quilombos tenham composto o cenário de implementação destas
comunidades (como doações, heranças, forma de pagamento por serviços prestados ao Estado, pelos
escravos, ou ainda compradas), a ocupação de terras livres e isoladas como estratégia de combate à
escravização, a partir da fuga coletiva dos engenhos e fazendas, foi indubitavelmente a maneira mais comum
e ampliada de construção destas comunidades – e Palmares é, certamente, seu maior, porém não único,
emblema desta resistência.

Evidencia-se, entretanto, o grau de resistência sempre presente nos grupos negros durante todo o período de
escravização – e também fora dele. Ainda que as condições geográficas e de comunicação representassem
obstáculos de difícil transposição, negros e negras se mantiveram na vanguarda de lutas que objetivavam a
conquista da liberdade, o resgate da dignidade, o direito de reconhecimento de sua condição humana.

É a partir desse entendimento que são organizados os movimentos negros no Brasil; e isto não ocorre apenas
na década de 70 do último século: as citações anteriores, em nossa compreensão, representam provas
irrefutáveis de organização da comunidade negra no território nacional, sempre objetivando inserir-se, em
condições de igualdade, em uma sociedade que, até o momento presente, preserva um apartheid social
velado por um mito de democracia racial de fácil desconstrução. Evidências disso são encontradas nas
pesquisas realizadas por organismos como a Fundação Perseu Abramo (SANTOS; SILVA, 2005) ou o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Domingues (2007, p. 103) descreve uma trajetória de organização do povo negro digna de registro:

Em São Paulo, apareceram o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro
Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906),
o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica dos Homens de
Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro,
o Centro da Federação dos Homens de Cor; em Pelotas/RG, a Sociedade Progresso
da Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). Em
São Paulo, a agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 de
Setembro, constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo Dramático e
Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundados em 1908 e 1926,
respectivamente (DOMINGUES, 2007, p. 103).

De cunho assistencialista, cultural e/ou recreativo (mas sempre de resistência), as agremiações, associações
ou agrupamentos reuniam um número significativo de negros e negras que buscavam, coletivamente,
empoderar suas reivindicações e/ou assegurar a manifestação da cultura de seus ascendentes, o que lhes
garantia um pertencimento étnico, uma estruturação de identidade, um lugar, como sujeito, em um status
quo gerador de exclusão. Simultaneamente às agremiações e associações, surge a chamada imprensa negra,
“jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões”, de acordo com Domingues (2007,
p. 107). Mais um instrumento de fortalecimento do discurso, denúncia da violência e estruturação da luta.

É ainda Domingues que (referindo-se ao fim do regime monárquico e a instauração da República) lembra-nos
que “o novo sistema político, entretanto, não assegurou profícuos ganhos materiais ou simbólicos para a
população negra” (ibidem, 102). Ao contrário, esta população foi posta à margem da sociedade, se é que ao
longo dos séculos XVI a XIX, nestas terras, ela alguma vez foi vista como sujeito social.

Na década de 70, do século XX, exatamente em 1978, coroando, talvez, as longas lutas de homens e
mulheres negros/as (e de não-negros/as defensores/as de uma sociedade justa e inclusiva) nasce o
Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial. Em 1979 acontece o primeiro congresso organizado por
este movimento, nele se faziam presentes delegados dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São
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Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. É exatamente neste congresso que o movimento passa a se
denominar Movimento Negro Unificado (MNU), com o objetivo óbvio de se unificarem as lutas contra o
racismo no Brasil. E nessa luta se evidencia a importância da educação na agenda do Movimento, como
apontam Gonçalves e Silva (2000) ao afirmarem que dentre as bandeiras de luta hasteadas pelo movimento
negro destaca-se a da educação.

A Constituição Federal de 1988 é outro marco digno de nota no que tange à convergência das conquistas
sociais alcançadas pelos movimentos sindicais e sociais brasileiros. Com o fim da ditadura militar e a euforia
ampla, geral e irrestrita convergida no Movimento Diretas Já, estudantes, negros/as, mulheres, gays e outros
movimentos minorizados, social, econômica e muitas vezes culturalmente (nos programas oficiais),
vislumbram a possibilidade de ressignificação do Estado brasileiro e de implementação de novas relações
sociais pautadas no respeito, na solidariedade e na igualdade entre os homens (e as mulheres).

Santos e Machado, citando Silvério, acrescentam que:

A ampliação da liberdade, para grupos socialmente excluídos, passa necessariamente
pela identificação, por um lado, dos fatores sociais que são geradores e ou
causadores da forma de exclusão e, por outro lado, pela identificação dos tipos de
ações concretas e quais instituições sociais podem atuar de forma que se impeça sua
reprodução. Uma das principais instituições sociais, considerada por muitos a
instituição-chave das sociedades democráticas, é a escola, que sempre aparece como
a que é capaz de preparar cidadãos e cidadãs para o convívio social (2008, p. 96).

É como consequência destas conquistas – cuja culminância ainda não se vislumbra – que, com aquiescência
de um Estado que se propõe democrático, nasce a Lei 10.639/2003. Seu artigo inicial ratifica a tese de
Domingues (2007) ao afirmar que “a educação sempre esteve presente na agenda desse movimento [Negro],
sendo concebida como um recurso de importância capital para combater o racismo e garantir a integração do
negro na sociedade.” (p. 25). Senão vejamos: o Art. 1° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescida dos seguintes art. 26-A, 79-A e 79-B: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira”; o parágrafo 2º estabelece que “Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura
e História brasileiras” (§ 2°).

Outras ações do Governo Federal se somaram à implementação da Lei, antes mencionada: a criação da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 21 de março de 2003,
representa uma estratégia de importância incomensurável, em nossa ótica, porque institui um organismo
capaz de convergir e eclodir os anseios históricos da comunidade negra brasileira. Nesta mesma data, o
governo brasileiro institui a Política Nacional de promoção da Igualdade Racial. Tal postura
possibilitou/possibilita a elaboração de diversas ações/projetos e publicações imprescindíveis à construção de
um pensamento nacional; o desenvolvimento de uma política de formação continuada; a produção de
referenciais bibliográficos articulados com o movimento negro; a efetivação, no chão da escola, do que
preconiza a Lei 10.639/2003. Mas isto ainda não se coaduna com uma educação diferenciada, o que se faz
necessário, cremos, em uma comunidade quilombola.

Mais um passo em direção à construção de uma escola pública inclusiva é dado em 2004 a partir da
publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Este instrumento é bastante significativo porque estabelece uma
série de procedimentos e atitudes em direção ao reconhecimento dos valores culturais africanos e
afro-brasileiros e aponta para um currículo onde o/a negro/a se sinta representado/a – contribuindo, desta
forma, para ressignificação das relações etnicorraciais dentro e fora da escola, através de: 1. Políticas de
reparação, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas; 2. Educação das relações etnicorraciais; 3.
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Obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana; 4. Desenvolvimento de uma
consciência política e histórica da diversidade; 5. Fortalecimento de identidades e de direitos; 6. Ações
educativas de combate ao racismo e a discriminações, dentre outros.

Aspecto importante desses instrumentos (Lei 10.639/2003 e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana) é o
reconhecimento oficial de pensares e fazeres carregados de preconceitos, discriminações e racismos em solo
brasileiro, inclusive nas instâncias oficiais responsáveis pela educação formal do povo brasileiro. Contudo, o
instrumento que em nossa ótica inicia uma proposta para educação quilombola somente se corporifica em
2010, a partir do Parecer CNE/CEB 07/2010, aprovado em 07 de abril daquele mesmo ano. Esse documento
assevera que:

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 especifica de seu quadro docente,
observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que
orientam a Educação Básica brasileira. [...] Na estruturação e no funcionamento das
escolas quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural (p.
42).

Não se trata de pensar uma educação desarticulada com os princípios que norteiam a Base Nacional Comum
do currículo estabelecida pela Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), em seu Art.
26: “os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum (...)”; mas ao
contrário, o que se pensa é uma educação que reconheça a pluralidade cultural presente em terras brasilis,
respeite-a e a contemple amplamente em seu currículo. Aliás, estes são também preceitos legais da própria
LDBEN 9394/96, senão vejamos: Art. 3.º: “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III
- pluralismo de idéias [sic] e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância (...)”.

Rocha (2009) lembra-nos que (apenas) para incluir discussões raciais no arcabouço pedagógico, as escolas
passam por quatro fases. Na primeira, batizada por ela de Fase da Invisibilidade, os conteúdos relacionados
às questões raciais são invisibilizados na escola ou encarados como tabu: “o silêncio sobre o tema é ainda a
estratégia escolhida por algumas instituições educacionais e seus professores” (2009, p. 11). Na segunda
fase, a da Negação, mesmo que a escola inicie uma reflexão sobre as temáticas relacionadas ao racismo, ela
ainda acredita no mito da democracia racial – o que é extremamente complicado, porque os fazeres
pedagógicos são implementados a despeito dos processos históricos e presentes que fortalecem os
preconceitos e as discriminações – o currículo oculto (SILVA, 2003), por conseguinte, permanece como tal, ou
seja, fortalecendo discriminações, preconceitos e marginalização. A terceira fase é, segundo Rocha (2009), a
do Reconhecimento, nesta fase “(...) a escola começa a dar os primeiros passos no itinerário de enfrentar
positivamente o desafio de introduzir em seu currículo a questão racial pedagogicamente” (p. 13). A última
fase é, por Rocha, batizada de Fase do Avanço: nela “a escola não apenas ‘ensina a diversidade’, através de
conteúdos, com seus(suas) estudantes e educadores(as), atividades e experiências em que eles e elas
possam vivenciar efetivamente a diversidade, desenvolvendo valores relacionados ao respeito às diferenças”
(p. 14).

Na contemporaneidade, deseja-se uma escola inclusiva e de qualidade. Por isso, é
necessário ampliar reflexões e alargar horizontes quanto aos compromissos que os
sistemas de ensino deverão assumir, articulando seus objetivos ao atual referencial
teórico sobre sustentabilidade, sobre a diversidade, sobre a diferença (ROCHA, 2009,
p. 79).
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Em se tratando da educação quilombola, o currículo precisa fecundar-se na realidade social, histórica,
econômica e cultural da comunidade; dialogar com os sujeitos que formam o quilombo; ouvir, a partir de uma
relação circular e horizontal, os anciãos que coabitam a região; e retornar à comunidade para análise,
avaliação e correção de fluxo, se isto se fizer necessário.

Três elementos nos parecem indispensáveis à efetivação de uma educação quilombola. O primeiro refere-se à
construção predial mesmo. Nossa defesa é que a arquitetura da escola considere não tão somente elementos
específicos de uma boa engenharia, tais como circulação de ar, espaço adequado ao número de alunos e
demais servidores, ambientes necessários à diversidade de práticas/atividades pedagógicas e às necessidades
das pessoas que compartilhem o espaço; precisa também dialogar com a cultura ancestral daquela
comunidade – o que nos conduz à defesa de prédios circulares, por exemplo.

O segundo elemento relaciona-se ao currículo – e essa discussão já foi realizada. Entretanto, julgamos
sempre importante salientar que a proposta pedagógica e/ou curricular desta modalidade educativa
(Educação Quilombola) deve considerar, em todos os seus âmbitos, as africanidades. E tais africanidades
podem ser facilmente encontradas tanto nas práticas quotidianas do quilombo como em materiais de pesquisa
que devem estar à disposição de professores e professoras, educandos e educandas – e isto nos conduz ao
último elemento: a formação de professores/as.

Para a formação de professores e professoras, inicial e continuada, é preciso pensar um currículo que
assegure competências aos educadores e educadoras que atuarão nestes espaços pedagógicos – buscando,
desta forma, evitar atitudes e/ou procedimentos nutridores de preconceitos, discriminações e racismos – o
que refletiria na construção da identidade negra dos/as estudantes. Para a professora Nilma Lino Gomes, a
construção da identidade negra “implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que
pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. Um olhar que,
quando confrontado com o do outro, volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela a nossa própria
identidade” (2002, p. 39).

A escola e seus educadores e educadoras podem contribuir tanto para fortalecer as identidades etnicorraciais
e quilombolas quanto para fragilizá-las. O conhecimento da África, dos processos de colonização e
descolonização daquele continente, das formas sempre violentas de captura dos negros e das negras, de
todas as maneiras possíveis de vitimização e exploração de um povo pode contribuir para ressignificação de
olhares, procedimentos e atitudes. Mas não apenas isso. Faz-se necessário também ao professor e à
professora, que atuarão nas comunidades quilombolas, compreender como os conceitos de beleza,
inteligência, raça/etnia e hegemonia cultural são construídos, e a serviço de quem eles se encontram.

O professor Henrique Cunha Júnior (2010) resgata uma série de produções africanas (muitas delas realizadas
séculos antes do seu equivalente no continente europeu): as agriculturas conhecidas como tropicais foram
desenvolvidas na África antes do século XVI: “culturas como cana-de-açúcar, banana, café, algodão, arroz e
amendoim eram bastante desenvolvidas em regiões africanas” (p. 11); no século XVII, países como Congo e
Kano exportavam tecido para a Europa; a cultura do gado e do couro, largamente utilizada no Brasil colônia e
império, tem origem africana; a metalurgia brasileira, naquele mesmo período, encontrou nascedouro nos
conhecimentos africanos. Para Cunha Júnior:

[...] a compreensão do fio da história africana é necessária para entendimento do
desenvolvimento de conhecimentos técnicos, profissionais e científicos nas diversas
regiões africanas, que constituíram um capital cultural significativo e fundamental
para a colonização do Brasil, sob o domínio português na forma do escravismo
criminoso da mão de obra africana (2010, p. 15).

A compreensão do “fio condutor da história africana” é necessária também para elevação da autoestima e do
autoconceito das crianças negras, para eclosão/fortalecimento de suas identidades; assim como para a
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construção de uma sociedade (e de uma escola) promotora de justiça social e, por conseguinte, da inclusão
de todos e de todas – e os modos de ser e de fazer dos/as quilombolas devem inserir-se nesta sociedade
ressignificada.

Articulando-se com este nosso entendimento (parece-nos), é criado, em 2004, pelo Governo Federal, o
Programa Brasil Quilombola (PBQ), que tem “como finalidade essencial a coordenação das ações
governamentais – articulações transversais, setoriais e interinstitucionais – para as comunidades
remanescentes de quilombos, com ênfase na participação da sociedade civil” (p. 25). No tocante à educação,
o PBQ apresenta as seguintes ações: 1) Apoio à distribuição de material didático e paradidático para o Ensino
Fundamental em escolas situadas nas comunidades remanescentes de quilombos; 2) Apoio à capacitação de
professores do Ensino Fundamental para atuação nas comunidades remanescentes de quilombos; 3) Apoio à
ampliação e melhoria da rede física escolar nas comunidades remanescentes de quilombos – “todas as três a
cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Ministério da Educação” (p. 26).

A Agenda Social Quilombola (ASQ), que objetiva “articular as ações existentes no âmbito do Governo Federal,
por meio do Programa Brasil Quilombola” (p. 27), prevê para Educação, no triênio 2008-2011, “o
fortalecimento do ensino e aprendizagem de crianças, jovens e adultos quilombolas”; para tanto, “serão
distribuídos 280 mil exemplares de materiais didáticos com conteúdos relacionados à história e à cultura
africana e afro-brasileira, como determina a Lei nº 10.639/ 2003”, e complementa: “a melhoria das
instalações escolares é outra meta da Agenda Social Quilombola para a educação. Serão construídas, a partir
da elaboração de propostas de convênios com governos municipais e estaduais, cerca de 950 salas de aula
para suprir a demanda dos estudantes quilombolas” (p. 29).

FECHANDO (MAS MANTENDO) O CÍRCULO

Obviamente consideramos todos estes elementos indispensáveis para o fortalecimento e desenvolvimento das
comunidades quilombolas, e isto em todos os sentidos, tanto do ponto de vista da infraestrutura, o que,
diga-se de passagem, é pensado no PBQ, quanto no que concerne ao empoderamento da cidadania. Não
obstante, ainda advogamos a definição de uma educação diferenciada, específica para as comunidades, sem
divergir dos dispositivos legais presentes na LDBEN 9394/96, mas convergindo para resgatar, valorizar e
empoderar os conhecimentos e valores africanos (inclusos os valores civilizatórios afro-brasileiros) que se
encontram na base cultural das comunidades.

Certo é que a luta incansável do povo negro, grávida de historicidade e objetividade, que pautava desde o
reconhecimento cultural à implantação e desenvolvimento de uma educação alicerçada nos valores
civilizatórios africanos e afro-brasileiros, exige para si um lócus, um espaço/tempo que encontre sentido nos
sentidos que o povo africano e seus descendentes atribuem ao Universo e a tudo que nele há; uma educação
que traga a baila as produções culturais (que englobam as científicas) alcançadas por negros/as ao longo de
uma história de êxtase e sofrimento. E não nos é bastante que esta história seja apena contada, mas que o
seja nutrida pelo axé que alimentou os passos de negros e negras, fortaleceu sua existência e potencializou a
resistência.
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