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Resumo
 
Esta comunicação objetiva apresentar alguns resultados de uma pesquisa de doutorado, que teve como campo
empírico três escolas quilombolas. O estudo buscou analisar de que modo a educação escolar dialoga com as
especificidades étnico-culturais das comunidades locais. Optou-se por uma pesquisa de perspectiva etnográfica, que fez
uso de entrevistas semiestruturadas, observações, análises de documentos, grupos focais, fotografias e diário de
campo. Os resultados evidenciam que as especificidades étnico-culturais das comunidades são trabalhadas nas escolas
de maneira pontual e superficial, em datas comemorativas, no componente curricular de história, ou através de gincanas
e outros eventos. Todavia, constatamos algumas experiências significativas que vêm transgredindo os currículos para
dialogar com o universo sociocultural dos/as alunos/as.
 
Palavras-chave: Educação escolar quilombola, práticas curriculares e especificidades étnico-culturais.
 
Abstract
 
This objective communication presents some results of a doctoral research that had as empirical field three Maroons
schools. The study investigated that school education so dialogue with the ethnic and cultural characteristics of local
communities. It opted for an ethnographic research perspective, which made use of semi-structured interviews,
observations, document reviews, focus groups, photographs and local diary. The results show that the ethno-cultural
characteristics of the communities are worked in schools in a timely and superficial manner, on specific dates in the
curricular component of history, or through competitions and other events. However, we found some significant
experiences that come transgressing curricula for dialogue with the socio-cultural universe of the students.
Keywords: maroon school education, curriculum practices and ethnic-cultural specificities.
 

Introdução
 
 
O presente artigo visa apresentar alguns resultados de minha tese de doutorado: Educação em Comunidades
Quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico/BA: indagações acerca do diálogo entre as escolas e as
comunidades locais, defendida em maio de 2015 no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade
da Universidade do Estado da Bahia.
A pesquisa teve como objetivo analisar de que modo a educação escolar dialoga com as especificidades étnico-culturais
das comunidades quilombolas. O campo empírico constituiu-se de três escolas: a Escola Municipal Araçá Cariacá,
situada na Comunidade Quilombola de Araçá Cariacá, a Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça e a
Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, ambas localizadas respectivamente nas comunidades de Brasileira e Rio das
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Rãs I, pertencentes ao Território Quilombola de Rio das Rãs. Essas escolas estão localizadas no município de Bom
Jesus da Lapa/BA, no Território de Identidade do Velho Chico - BA/Brasil.
A comunidade Quilombola de Araçá Cariacá está localizada aproximadamente a 20 km da cidade de Bom Jesus da
Lapa. Esta comunidade foi oficializada em 02 de fevereiro de 2001, como Área de Reforma Agrária –
Assentamento/Nova Volta –, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e como remanescente
das comunidades dos quilombos, através de Certidão de Autorreconhecimento, expedida pela Fundação Cultural
Palmares, publicada no Diário oficial da União em 04 de junho de 2004.
Conforme a memória local, a história da comunidade está ligada a Roque Pereira de Castro, que lutou bravamente para
permanecer na fazenda, quando foi vendido para “Mata do Café” (São Paulo). Os quilombolas se veem numa estreita
relação de parentesco com esse ancestral, e os considera como um modelo de luta e resistência.
O Território Quilombola de Rio das Rãs é formado por 08 comunidades quilombolas: Vila Martins, Brasileira, Rio das
Rãs (Rio das Rãs I, Novo Rio das Rãs, ou ainda Assentamento Rio das Rãs), Retiro, Exu, Capão do Cedro, Mucambo e
Riacho Seco. Este território está situado aproximadamente a 64 km do município de Bom Jesus da Lapa. O referido
Quilombo teve seu território titulado pela Fundação Cultural Palmares em 18 de julho de 2000 e suas terras certificadas
como remanescentes de quilombos, em 10 de dezembro de 2004.
Diante desse contexto, a questão central da tese buscou indagar se as especificidades étnico-culturais das
comunidades locais são contempladas nas práticas curriculares das escolas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de
perspectiva etnográfica, que tem como interlocutores os/as professores/as, as diretoras, vice-diretores, uma
coordenadora pedagógica, os/as alunos/as, os pais e as lideranças quilombolas das comunidades. A pesquisa de
campo utilizou-se de entrevistas semiestruturadas, observações participantes, análises das propostas pedagógicas das
escolas, grupos focais, registros fotográficos e anotações em diário de campo. Para a análise dos dados, recorreu-se da
técnica de análise de conteúdo na modalidade temática.
Os resultados revelam que as especificidades étnico-culturais das comunidades locais são trabalhadas nas escolas de
maneira pontual e superficial, com metodologias tradicionais, em datas comemorativas, no componente curricular de
história, ou através de gincanas e outros eventos. As práticas acabam reproduzindo uma concepção tradicional de
educação, sem relação com o universo sociocultural dos/as educandos/as. Todavia, constatamos algumas experiências
significativas para além do componente curricular de história nas três escolas em foco, de professoras que vêm
transgredindo os currículos para dialogar com os conteúdos culturais e históricos das comunidades.
 
As práticas pedagógicas e a relação com os conhecimentos locais, os saberes
tradicionais e as especificidades étnico-culturais das comunidades
 
No início faremos uma breve reflexão sobre a educação escolar quilombola. Depois discutiremos como as práticas
pedagógicas das escolas estabelecem diálogo com a as especificidades étnico-culturais das comunidades locais.
A educação escolar quilombola é incluída como modalidade da Educação Básica, no Parecer CNE/CEB 07/2010 e na
Resolução CNE/CEB 04/2010, que instituem as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica.  Essa
modalidade de educação, segundo definida nessas Diretrizes (2010, p. 42) requer
 
[...] 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. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e
valorizada sua diversidade cultural.
 
Diante desse contexto, a educação escolar quilombola tem suas Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas em 05 de
junho de 2012 pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica (Parecer CNE/CEB, 16/12), e
homologadas através da Resolução nº 8 de 20 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em
21/11/2012 (nº 224, Seção 1, pág. 26). Esta Resolução, em seu art. 1º, define a educação quilombola como uma
modalidade específica da educação básica (BRASIL, 2012b).
Conforme essas diretrizes, a educação escolar quilombola “compreende as escolas quilombolas e as escolas que
atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas. Nesse caso, entende-se por escola quilombola aquela
localizada em território quilombola” (BRASIL, 2012a, p. 27). Esta modalidade específica de educação se constitui numa
política de ação afirmativa e a sua materialização não depende somente de preceitos legais e formais, é preciso garantir
condições efetivas às escolas (SOARES, 2012).
Posto isto, passaremos a discutir sobre o nosso objeto em foco. Nesse sentido,  entendemos que as práticas
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curriculares são um “conjunto de ações levadas a cabo para a constituição do que chamamos de currículo escolar”
(AMORIM; NETO, 2011, p. 291). E o currículo se traduz em atividades e ganha significados através das práticas
pedagógicas (SACRISTÁN, 1996). Essas práticas resultam de um processo complexo, em que se associam a formação
dos/as professores/as, a trajetória de vida destes/as, “[...] os dados contextuais, as prescrições oficiais, a cultura, e as
relações que estabelecem com o saber nos ambientes escolares” (SANTOS, L., 2010, p. 100).
Ao buscarmos apreender como as escolas trabalham com os conhecimentos locais, os saberes tradicionais e as
especificidades étnico-culturais das comunidades. Os/as professores/as declararam: “Nós trabalhamos com esse
conhecimento da história local, os saberes contados por Vitorino, a gente trabalha na sala de aula explicando dentro dos
conteúdos possíveis [...] na disciplina de história [...]” (DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de
2013, grifo nosso). Outra professora discorre:
 
Aqui na escola, pelo menos quando eu trabalhei com a disciplina de história, foi bem voltada para a história da
comunidade, até porque a escola cobrava muito e as lideranças também, para o professor tá implementando a história
da comunidade. [...] O Sr. Florisvaldo já veio à escola várias vezes dar palestra, e como professora fui tentando
entender pra passar para os alunos a história da comunidade [...]. A partir disso, houve duas gincanas, e a gente
trabalhou nas gincanas também a história de Roque, houve até uma peça teatral [...] com a história de Roque,
colocamos alguns alunos para apresentarem, então foi muito bonito. (DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá Cariacá, 12
de abril de 2013, grifo nosso).
 Em diálogo com os/as professores/as de outra escola, assim se expressaram sobre o tema: “Seu Simplício é uma das
lideranças que sempre a gente solicita para contribuir com seus saberes, uma pessoa de muita luta aqui na
comunidade. [...] Então, ele tem um conhecimento muito amplo e sempre que é solicitado ele contribui com a nossa
escola” (DOCENTE 2,  Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio de 2013, grifo nosso).
 
Uma das lideranças que preocupa com a educação é Wilson, ele falou que o professor que fosse trabalhar história
dentro da comunidade tinha que falar sobre os quilombolas, sobre a história da comunidade. Então eu fui obrigada
quando eu cheguei aqui, porque eu não conhecia [a história] e pra falar sobre o quilombo, eu fui pesquisar e foi a partir
daí que a gente montou uma gincana pra falar sobre a história [...]. (DOCENTE 3, Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça, 20 de maio de 2013).
 
Vejamos o que dizem os/as professores/as de outra escola sobre o tratamento dessa temática: “A gente trabalha em
sala fazendo debate, falando sobre o racismo, o preconceito, trabalha as culturas em gincana, o tema é voltado para a
cultura da comunidade e em datas comemorativas [...]” (DOCENTE 5, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 10 de
junho de 2013). “Os saberes tradicionais e as especificidades culturais são trabalhos mais em gincanas. A época da
gincana é no mês de outubro, porque tá mais folgado para eles [os alunos] ensaiarem, [apresentam] dramatizações, o
samba de roda e as coisas antigas da comunidade [...]” (DOCENTE 1, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de
junho de 2013, grifo nosso).
 
Quando eles [Chico de Helena e Manezim] vêm apresentarem na escola os alunos acabam se envolvendo e
participando. [...] Só que é assim: os alunos desenvolvem os trabalhos e os professores só para orientarem para não
virar bagunça. [...] Esse trabalho é apresentado no pátio da escola, é uma gincana escolar (DOCENTE 2, Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013, grifo nosso).
 
Vemos, através das narrativas, que as escolas convidam as pessoas mais velhas e lideranças quilombolas locais
(Florisvaldo, Sr. Vitorino, Simplício, Wilson, Chico de Helena e Manezim Canecão) para falarem sobre a história, a luta,
os saberes tradicionais e as manifestações culturais das comunidades. É um procedimento metodológico importante
para que os/as educandos/as, professores/as, coordenadores/as pedagógicos/as e gestores/as das escolas conheçam
a realidade sociocultural e histórica dessas comunidades. Contudo, essas atividades são realizadas nas escolas de
forma pontual, através de gincanas, no componente de história, datas comemorativas, peças teatrais e palestras, o que
pouco favorece para a construção de uma experiência de educação escolar quilombola, que esteja em sintonia com a
dinâmica sociocultural e histórica dos quilombolas.
Dando prosseguimento ao diálogo, indagamos sobre a atitude dos/as alunos/as frente aos conteúdos em questão, os/as
professores/as ressaltaram que eles/as não gostam de estudar os assuntos referentes à população negra e quilombola,
o que dificulta o trabalho com essas questões nas escolas, como podemos destacar: “Quando a gente vai falar sobre a
história [dos afrodescendentes e quilombolas], os meninos, falam: ‘vai falar de novo sobre isso?’ Eles não gostam muito,
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entendeu? [...]  (DOCENTE 3,  Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 20 de  maio de 2013).“A
aceitabilidade eu acho um pouco complicada, uns aceitam, outros não, a gente já ouviu relatos: vêm de novo com esse
assunto de negro[...] (DOCENTE 05, Escola Municipal Araçá Cariacá, 24 de abril de 2013).
A resistência dos/as alunos/as pode estar relacionada ao trabalho pedagógico mecânico, repetitivo e descontextualizado
e à abordagem de história que é utilizada para trabalhar esses assuntos em salas de aula, que certamente desqualifica
e ou invisibiliza as populações negras e quilombolas. Como ilustram as narrativas a seguir: “Tem professores que às
vezes repetem muito as mesmas coisas, e aí eles não gostam. Eu acho que eles têm interesse. Agora, eles querem que
seja feito através de eventos, metodologia e abordagem diferentes” (DOCENTE 4, Escola Municipal Elgino Nunes de
Souza, 07 de  junho de 2013).
 
Eu fico muito triste quando a gente vai falar da cultura local, eles [os alunos] acham que é um assunto muito batido. Eu
não sei se é por conta da forma como a história dos negros foi passada para eles, ou se eles não gostam de falar. Eu só
sei que eles têm resistência, não são todos, mas principalmente esse pessoal novo que entrou agora (DOCENTE 03,
Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de  junho de 2013, grifo nosso).
 
Os/as professores/as reconhecem que o município de Bom Jesus da Lapa não tem uma proposta de educação
específica para as comunidades quilombolas, pois o currículo oficial das escolas não é apropriado para essas
populações; é um currículo “único”, “imposto”, homogêneo e uniformizado. No entanto, paradoxalmente, a Secretaria
Municipal de Educação “cobra” das escolas que trabalhem com a realidade sociocultural das comunidades quilombolas.
Os relatos ilustram essa informação: “O currículo escolar é único pra todas as escolas. O currículo da zona rural é o
mesmo da cidade” (Docente 6, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 10 de junho de 2013). O currículo da escola é
“imposto sem discussão nenhuma, [...].” (DOCENTE 1, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 17 de
maio de 2013, grifo nosso).
 
[...] O currículo oficial não está apropriado para as comunidades quilombolas. [...] O professor, através do planejamento
de ensino, busca uma aproximação com os conhecimentos da comunidade, especificamente em eventos. Mas há uma
cobrança por parte da Secretaria que trabalhe com a realidade da comunidade quilombola (DOCENTE 1, Escola
Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013, grifo nosso).
 
As narrativas denunciam que os conteúdos curriculares impostos pelo Sistema Oficial de Ensino não consideram as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas, denotando uma concepção monocultural de currículo e
de cultura escolar. Nesse sentido, podemos deduzir que o pensamento da racionalidade ocidental, da monocultura do
saber científico, é o modelo “inspirador da concepção de conhecimento privilegiada” nas escolas (CANDAU, 2014, p.
34).  Essas constatações nos remetem às reflexões de Boaventura de Souza Santos (2010), que se contrapõe ao modo
de pensar da racionalidade moderna e defende uma racionalidade mais ampla e cosmopolita. O autor apresenta a
ecologia de saberes para criar uma nova maneira de relacionamento entre o conhecimento científico e outras formas de
conhecimento. Assim sendo, é necessário o trabalho de tradução, que é um procedimento capaz de criar inteligibilidade
recíproca entre as experiências sociais disponíveis, que foram suprimidas e marginalizadas pelo paradigma da
racionalidade moderna (sociologia das ausências) e as experiências sociais possíveis (sociologia das emergências), isto
é, “o AINDA-NÃO”, mas existe como possibilidades (potencialidade) e capacidades (potência) (SANTOS, 2010).
Diante dessa perspectiva, compreendemos a diversidade como uma “[...] construção histórica, social e cultural das
diferenças a qual está ligada às relações de poder, aos processos de colonização e dominação” (GOMES, 2007, p. 41).
E “[...] o currículo escolar como um campo em que estão em jogo múltiplos elementos, implicados em relações de poder,
compondo um terreno privilegiado da política cultural [...]” (COSTA, 2005, p. 38). Nesse sentido, o currículo referendado
pela “ecologia de saberes” certamente possibilitará o diálogo intercultural entre os conhecimentos escolares e os
saberes e as práticas das comunidades quilombolas.
Vale destacar que durante a pesquisa de campo, tanto em Brasileira como em Rio das Rãs, não presenciamos os/as
professores/as realizarem planejamento de ensino nas escolas, o que pode dificultar a organização e a sistematização
dos trabalhos, a troca e socialização das experiências, bem como a adaptação do currículo oficial ao contexto das
comunidades. Em Araçá Cariacá, a existência de horário de atividade complementar (AC) proporciona o planejamento
de ensino, ainda que este se faça de forma individual, percebe-se certa organização e sistematização das atividades
didáticas e pedagógicas, como foi constatado durante as entrevistas realizadas.
Segundo os/as professores/as, o poder público Municipal de Bom Jesus da Lapa não oferece formação docente inicial e
nem continuada, para o trabalho escolar com a diversidade étnico-racial e a lei 10.639/03 que tornou obrigatório o
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ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, tampouco para o trato com as especificidades das
comunidades quilombolas. Quando promove alguns cursos esporádicos, são para os docentes que lecionam história.
Nesse sentido, os/as professores/as reivindicam formação específica para trabalharem nas escolas quilombolas. 
Vejamos as narrativas a seguir: “Tem alguns cursos para os professores de história. Fala que vai ter essa formação
continuada, só que fica no papel e não sai. Tem hora que começa e não termina” (DOCENTE 3 Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 06 de junho de 2013).
Compartilhando dessa informação, outros/as professores/as argumentam: “Nunca ofereceu [curso] para gente aqui na
comunidade. E os professores cobram isso, seria específico para a comunidade quilombola. [...]”(DOCENTE 3, Escola
Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 20 de maio, 2013). “A gente tem conhecimento por conta do curso da
UNEB com a comunidade de Mangal e Barro Vermelho, Araçá Cariacá, reivindicação de Mangal Barro Vermelho, que
parou e não deu continuidade [...]” (DOCENTE 1,  Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013).
Outra professora reforça a importância desse curso de capacitação, promovido pela UNEB para as comunidades
quilombolas de Mangal Barro Vermelho e Araçá Cariacá. “[...] O curso serviu muito [...] os professores foram embora e
aí acabou, mas foi muito proveitoso [...] Se retornasse esse curso para os professores novatos, para nós, seria bom
demais, a UNEB juntamente com a Secretaria seria muito bom” (DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de
abril de 2013, grifo nosso).
O Projeto de Capacitação de Professores de Mangal/Barro Vermelho e Araçá Cariacá foi uma reivindicação dos líderes
da Associação de Mangal/Barro Vermelho feita ao Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus
XVII, Bom Jesus da Lapa, do qual fizemos parte como professora formadora. Com a remoção dos/as professores/as
formadores para outros campi da UNEB, o projeto foi desativado.
Além da resistência dos/as alunos/as, do currículo monocultural, do planejamento de ensino e da falta de formação
docente, outro elemento que não favorece o trabalho com a questão racial e quilombola, é a naturalização do
preconceito e da discriminação racial nas escolas. Os/as professores/as veem os apelidos atribuídos aos/às alunos/as
com traços de negritude mais ressaltados, pelo seu próprio grupo étnico-racial como brincadeiras. Algumas falas dos/as
professores/as remetem a esse problema: “Os meninos às vezes brincam, chamam os colegas de nego preto e
macaco”; “O seu cabelo não entra água, o seu cabelo é duro, esse tipo de brincadeira entre eles”; “Os alunos chamam
os colegas de grafite, Bernado e foguinho, de uma forma geral, a gente ver que é brincadeira”.
Para combater as atitudes de preconceitos e de discriminação racial presentes no cotidiano escolar, é necessário
compreender que “a questão racial brasileira localiza-se dentro do amplo e complexo campo da diversidade cultural”
(GOMES, 2005, p. 51). Ademais, essa temática não deve ser tratada como tema transversal, nem tão pouco algo
apenas de interesse das pessoas pertencentes à população negra, é uma questão social, cultural e política de toda a
sociedade brasileira.
Outra evidência apontada pela pesquisa, que dificulta o trabalho com a temática em discussão nas escolas, é o
desconhecimento dos/as professores/as sobre as histórias e culturas das comunidades, bem como sobre a Lei
10.639/03 e suas diretrizes correlatas, como podemos constatar: “[...] Os professores que são de fora já vêm dizendo
que não têm conhecimento [sobre essas questões] e aí vai passando” (DOCENTE 4,  Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013).  Esse problema também aparece nas outras escolas. “Eu na verdade
não conheço a história da comunidade” (DOCENTE 7, Escola Municipal Elgino Nunues de Souza, 11 de junho, 2013).
“Conheço os relatos do dia que as lideranças vieram para a palestra. [...] O que fica mais para mim, é a questão da luta
pelo reconhecimento da comunidade [como] quilombola, mas eu ainda sei pouco, preciso estudar mais” (DOCENTE 4,
Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de abril de 2013).
Quanto ao conhecimento dos/as professores/as sobre o que tratam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais, uma professora destaca: “os professores sabem das Diretrizes, mas muitos não
conhecem o que se discute no documento”. E em uma das escolas, segundo informação de duas professoras, não
existem as Diretrizes para que os/as professores/as possam consultá-las. Acrescentamos ainda que todos/as
professores/as disseram que não conhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.
Tal fato é compreensível, uma vez que essa legislação curricular, na época do trabalho de campo, havia menos de seis
meses.
A pesquisa ainda evidencia que a falta de coordenação pedagógica em duas das escolas investigadas, a insuficiência
de materiais didáticos específicos, o comodismo e a resistência de alguns/as professores/as, são elementos que podem
também não favorecer o trato pedagógico com a temática racial e os conteúdos históricos e culturais das comunidades.
Através dessas considerações apresentadas, podemos inferir que os/as professores/as encontram dificuldades para
adaptar o currículo escolar ao universo sociocultural das comunidades, pois lhes faltam condições efetivas, tanto
estruturais como pedagógicas, para a realização de suas atividades educativas, o que confirmam que as práticas
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curriculares não dialogam com as especificidades étnico-culturais das comunidades, exceto, em algumas atividades
pontuais como já relatado.
Ao analisarmos os Projetos Políticos Pedagógicos de duas escolas, uma vez que na época da pesquisa de campo, não
encontramos este documento em uma das escolas, constatamos certa valorização das competências e habilidades de
leitura e escrita e do raciocínio lógico-matemático, pouca referência às questões históricas e culturais das comunidades,
bem como à história e cultura afro-brasileira. Vale acrescentar que a leitura, a escrita e a matemática não devem ser
negligenciadas nas escolas, mas, sobretudo, articuladas ao trabalho com os saberes e os contextos locais.
Os dados coletados nos grupos focais com os/as alunos/as e as entrevistas com os pais e lideranças quilombolas locais
reforçam que as questões históricas e culturais das comunidades são trabalhadas nas escolas de maneira esporádica,
em datas comemorativas, eventos e gincanas, o que certamente não contribui para romper com as atitudes de
preconceitos e discriminação presentes nas escolas, como também para a afirmação das identidades quilombolas
dos/as alunos/as.
As práticas pedagógicas nas escolas não acontecem num movimento de linearidade, com comportamentos monolíticos,
apresentando os mesmos sentidos e significados. Há indícios de algumas práticas, embora pontuais, com a temática
étnico-racial e quilombola, para além do componente curricular de história, que nos possibilitam refletir que as escolas
também são lugares de resistências e de construção de novos significados (AMORIM; NETO, 2011).
Em Araçá Cariacá uma professora relata alguns trabalhos que já desenvolveu na escola sobre a temática racial. Entre
as atividades realizadas, sobre a história e a cultura da comunidade, uma oportunizou aos/às alunos/as pesquisarem no
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território Quilombola da Volta (Araçá, Caraicá) e a outra uma visita
à Casa da Memória, como ela própria destaca: “[...] Inclusive alguns alunos pesquisaram naquele livro antropológico da
comunidade, algumas questões que eu trabalhei em português referente à comunidade e trouxeram até o livro [para a
escola]”. A professora destaca que também organizou uma peça sobre a história da comunidade, com a participação
dos/as alunos/as, a partir do trabalho com o livro: Yoté: o jogo da nossa história, a qual contou também com a
participação da comunidade e envolveu toda a escola.
Prosseguindo o diálogo com outra professora em Brasileira, vejamos o que ela diz a respeito de uma atividade
desenvolvida sobre a temática em discussão:
 
[...] Eu fiz uma palestra sobre a questão da história local, peguei várias fotos dos tempos anteriores e fui fazendo uma
linha de tempo da história. Eu acho que foi legal e a gente percebe quando você conversa com os alunos, eles já sabem
falar um pouquinho, mesmo sem ter um trabalho tão elaborado e sistematizado, mas a gente tem trabalhado. Inclusive
eu trouxe a memória de uma mulher lá do Capão do Cedro que sofreu muito [na época do conflito]. [...] Tem o
depoimento dela chorando e eu levei pra sala de aula pra tá mostrando, até porque percebo que tem essa necessidade
de tá falando pra eles [...] (DOCENTE 4, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013,
grifo nosso).
 
Em Rio das Rãs, uma professora também relata como está trabalhando os conteúdos curriculares do livro Educação
das Relações Étnico-Raciais do Fundamental II, que auxilia no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
nas escolas. Como podemos sublinhar:
A gente leva o livro para a sala e coloca os alunos para leem, de acordo a leitura eu vou explanando o conteúdo,
colocando questões e eles voltam fazendo alguns questionamentos. Inclusive tem um texto que eu pedi pra eles
construírem uma árvore genealógica sobre os parentes. [...] Então, a gente traz a questão da família negra, a questão
de como foi à escravidão. [...]. Tem uma página que fala sobre os quilombos e um texto que cita como pai de Santo, o
‘finado’ Andrelino, [um curador, já falecido do quilombo Rio das Rãs, muito conhecido na região]. [...] Então a gente tem
que [...] dizer para os alunos que é um orgulho essa cultura, é um orgulho a gente ser quilombola, pelo menos pra mim
(DOCENTE 4, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 07 de junho de 2013, grifo nosso).
 
Através dos elementos fornecidos por esses fragmentos de práticas de ensino, podemos inferir que as professoras
reconhecem a importância de dialogar os conteúdos curriculares com a realidade sociocultural e histórica das
comunidades, e assim vêm “tentando” materializar esse propósito nas escolas. O esforço das professoras vai no sentido
da reflexão de Freire (1997, p. 85-86), ao assinalar que: “[...] Não sou apenas objeto da História mas seu sujeito
igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato não para me adaptar mas para mudar [...]”.  Todavia,
cabe assinalar que, em que pesem algumas iniciativas positivas, de modo geral há um grande hiato entre o que se
deseja para as escolas e o que se operacionaliza nas práticas curriculares.
As lideranças locais reivindicam outra escola, ou seja, uma educação diferenciada, que tenha “a cara do quilombo”, que
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além de trabalhar com matemática, história, geografia e português, etc., inclua de forma efetiva no currículo, nos
materiais didáticos e nas práticas educativas, a história, a cultura, os valores, os costumes, os saberes e o modo de vida
de suas comunidades. Como ilustram os relatos a seguir: “[...] A educação escolar quilombola não pode fazer só com o
professor na sala de aula, o professor precisa buscar a comunidade [...], as pessoas idosas para trabalharem os valores
[...]”(LIDERANÇA 2, Araçá Cariacá, 22 de abril de 2013).
 
A educação escolar tem que ter a cara do quilombo, e garantir também os conhecimentos de português, matemática,
história, geografia, porque nós precisamos desse ensino que é o ‘normal’. Mas nós precisamos do ensino que é o nosso
jeito, que é a nossa cara, porque se isso não acontecer, nós não somos diferentes, tá entendendo? Existe aquele dizer:
é proibido ser diferente? Não é. Então, nós queremos ser diferentes (LIDERANÇA QUILOMBOLA 1, Brasileira, 16 de
maio de 2013).
Diante dessas demandas, as escolas são convocadas a repensarem o papel social, político e pedagógico da educação,
tendo em vista descolonizar os currículos, para que possam construir práticas educativas interculturais, em diálogo com
a realidade sociocultural e histórica das comunidades quilombolas. Ademais, os gestores e Estado são obrigados a não
verem os quilombolas como meros destinatários agradecidos da educação escolar em suas comunidades, mas como
sujeitos de direitos e propositores de políticas para os seus territórios (ARROYO, 2014).
 
Considerações
 
Os/as professores/as reconhecem a necessidade de trabalhar os saberes tradicionais, as histórias e as culturas das
comunidades, porém, não conseguem transgredir os currículos para ir além dos conteúdos impostos pelo Sistema
Oficial de Ensino. Nesse sentido, podemos afirmar que as práticas curriculares das escolas não contemplam as
especificidades étnico-culturais dos quilombolas, exceto em atividades pontuais, como já destacados neste texto.
Todavia, constatamos algumas experiências significativas nas três escolas em foco, de professoras quilombolas, ou que
têm vínculos familiares com lideranças locais, que vêm transgredindo o currículo oficial e buscando outros significados,
para aproximarem os conteúdos escolares do universo sociocultural dos/as alunos/as.
Diante desse contexto, é urgente superar as propostas de educação impostas às escolas quilombolas pelo Sistema
Oficial de Ensino, para elaborar propostas curriculares, interculturais diferenciadas, referendadas pela “ecologia de
saberes”, partindo de dentro das comunidades quilombolas, de maneira que os conteúdos escolares dialoguem com os
saberes e as práticas desses sujeitos.
Essas demandas exigem que a gestão das escolas seja autônoma e democrática, para que possa criar espaços para o
exercício de diálogos interculturais entre as escolas, as comunidades locais e as suas lideranças quilombolas. Além do
mais, a Secretaria Municipal de Educação deve oferecer às escolas assistência técnica, financeira e pedagógica para a
elaboração, a execução e a avaliação de suas propostas de educação.
A educação escolar quilombola requer mudanças epistemológicas, políticas e culturais profundas no campo da
educação, com implicações para a gestão das escolas e dos sistemas de ensino, para os currículos, os materiais
didáticos, as práticas educativas e as políticas públicas de formação de professores/as.
Nesse sentido, é imperativo que o Sistema Municipal de Ensino invista em políticas públicas específicas de formação
docente, tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. É importante
que essas políticas de formação estendam também para os/as gestores/as das escolas e dos sistemas de ensino e para
os/as coordenadores/as de área e os/as coordenadores/as pedagógicos/as. Essa empreitada não é fácil, exige trabalho
em regime de colaboração entre os entes federados (Município, Estado, Distrito Federal e a União), bem como, a
vontade política dos governantes e a mobilização de toda sociedade civil. 
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