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RESUMO: A modalidade educação escolar quilombola, direcionada a escolarizar a população 

afro-quilombola brasileira, considera como de importância fundamental as lutas quilombolas contra 

a escravidão e suas consequências, as vivências de cada comunidade, com destaque para a relação 

produtiva, o uso coletivo do solo, a definição do território quilombola enquanto espaço de produção 

e reprodução da vida, a ancestralidade, a oralidade e práticas religiosas quer de matriz africana ou 

não. Conecta-se com a educação das relações étnico-raciais, com a educação do campo e a 

educação escolar indígena, sem perder de vista sua singularidade, especialmente o ideário 

emancipatório latente, pois os quilombolas impuseram à sociedade escravista oposição radical, sem 

contar, porém, com alguma teoria revolucionária. Assim, ao tempo em que se rebelavam contra o 

sistema, edificavam pequenas comunidades, onde a vida fluía até certo ponto livre, apesar dos 

percalços externos. Assim, a citada modalidade de educação tanto pode como deve enfocar este tipo 

especial de ancestralidade, verdadeiro fio ideológico, denominado quilombagem, a perpassar os 

tempos e chegar aos nossos dias. Porém, esta é apenas uma possibilidade, cuja efetividade decorre 

da prática professoral se, de fato, comprometida com a causa quilombola e no bojo desta com a 

transformação qualitativa. Estas reflexões visam caracterizar a educação escolar quilombola, bem 

como constatar a presença da quilombagem no seu contexto e trazer esta peculiaridade à discussão, 

criando, desse modo, possibilidade de se proceder a articulação da citada modalidade de educação 

ao projeto emancipatório vivenciado pelos ancestrais quilombolas e atualmente negligenciado na 

maioria das produções acadêmicas e nas lutas reivindicatórias dos próprios quilombolas. Esta 

rememoração somente é possível se o educador ou educadora de quilombolas assumir postura 

condizente com construção de uma sociabilidade qualitativamente emancipada.  
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Introdução 

 

Este artigo discorre sobre a Educação Escolar Quilombola, suas características e 

importância no cenário da educação brasileira, por se tratar de maneira privilegiada de 

inclusão social de parcela considerável de afro-brasileiros que foram historicamente 

privados de frequentar a escola, sem, porém deixar de lutar por condições de vida digna, 

confrontando à sociedade escravocrata práticas sociais baseadas no princípio liberdade, 

como o uso coletivo do solo e o restabelecimento das experiências africanas, a começar pela 
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formação de quilombo, que conceitualmente corresponde a um agrupamento de pessoas, em 

regime paramilitar, resistentes à dor e ao sofrimento, predispostas a resistir e a enfrentar 

situações adversas que podem levar ao sacrifício da própria vida.  

A palavra quilombo é originária da língua umbundu, falada pelo povo ovimbundu 

que habitava regiões angolanas e outras, onde os europeus capturavam pessoas para serem 

escravizadas no Novo Mundo, segundo Munanga (2001).   

O conceito quilombo aparece no cenário brasileiro desde 1740. Com ele nomeia os 

negros e negras fugitivos dos espaços sociais marcados pela escravidão. Embrenhavam-se 

pelas matas e juntos formavam comunidades, onde produziam e reproduziam suas 

existências. Para tanto, enfrentavam diuturnamente o sistema, por isso muitos quilombos 

foram destruídos, a exemplo do quilombo dos palmares. Há de considerar os quilombos 

contemporâneos originados em fins do século XIX e início do século XX, cuja formação se 

processou pela aquisição de terras, permanência numa área desabitada ou aquisição 

mediante doação a um tronco ancestral, do qual surgiram famílias e povoaram todo o 

espaço.  

É para estes indivíduos que se formatou a Educação Escolar Quilombola com a 

realização do I Seminário Nacional, ocorrido de 9 a 11 de novembro de 2010 (MEC, 2010). 

Apresenta ligeira diferença da educação para as relações étnico-raciais ao retomar a 

discussão em torno do território quilombola, normatizado com fins de regularização pelo 

Decreto nº 4887/2003 e enaltecer vivências locais, de cada comunidade como dispositivo a 

compor o currículo escolar, bem como a oralidade, a ancestralidade, práticas religiosas e a 

quilombagem.  

Há de se convir que a elaboração da Educação Escolar Quilombola partiu dos 

movimentos sociais de negros que constataram a importância e necessidade de tal 

modalidade de educação.  Apesar disso, coaduna-se caracteristicamente ao manejo do 

estado, mas devido a ação do educador ou da educadora em sala de aula, poderá ser útil no 

processo de desmistificação das relações sociais atuais, nas quais prepondera a exploração 

do trabalho sob a orientação e beneplácito do estado.  

Por vezes as relações sociais são conflituosas. E os espaços de aula podem servir 

para clarificar esses conflitos, apontar as suas causas e indicar a melhor saída. Isto depende 

obviamente de como o educador trabalha os conteúdos, discute os temas com os alunos e 

enfim efetiva sua prática professoral. Como a citada modalidade de educação atende um 

público caracterizado historicamente pela rebeldia revolucionária, poderá se articular a 

restabelecer aquela rebeldia, momentaneamente adormecida e desse modo colaborar com a 



superação do modo capitalista, centrado na exploração da força de trabalho, fato que o 

assemelha ao sistema escravagista colonial. Para tanto, necessita de práticas educativas 

focadas naquele ideário de rebeldia, sem perder de vista os conteúdos da base curricular 

comum.  

 

1 Educação Escolar Quilombola: conceito e características 

 

Educação Escolar Quilombola compreende um conjunto de conhecimentos e de 

saberes centrados na valorização das comunidades quilombolas, seus territórios, a 

ancestralidade, oralidade, corporeidade, religião e cosmovisão africana, bem como denúncia 

a práticas racistas e discriminatórias e ainda a dialogicidade com a quilombagem enquanto 

prática rebelde contra a escravidão e suas consequências.  

Deve ser ensinada nas escolas situadas em territórios quilombolas e naquelas 

recebedoras de número significativo de estudantes quilombolas e articulada a educação 

básica, considerando como de importância fundamental a composição de material didático 

específico, cuja elaboração conte com a participação de quilombolas, descreva as vivências 

das comunidades, uso coletivo do solo, práticas culturais envolventes, organização 

comunitária da vida, valorização dos conhecimentos e saberes dos idosos, na área da saúde, 

alimentação, cuidado coletivo das crianças, existencialidade religiosa e familiar.  

Conforme relatório-síntese elaborado no I Seminário Nacional sobre a citada 

modalidade de educação, ocorrido em Brasília, nos dias 9 a 11 de novembro de 2010, o 

currículo deve estabelecer formas de fortalecimento comunitário, articulando a proposta 

pedagógica com o projeto político identitário dos membros da comunidade. Para tanto, a 

participação da comunidade na elaboração do currículo é fundamental. A avaliação da 

aprendizagem seguirá a forma emancipatória, processual, diagnóstica e formativa, em que 

educandos e educadores aprendem juntos. Toda e qualquer escola quilombola ou que receba 

número significativo de estudantes quilombolas ao elaborar seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP) disporá nele os aspectos constitutivos básicos e legais da Educação Escolar 

Quilombola.  

Ainda no relatório-síntese do I Seminário ficou definido que o financiamento da 

modalidade de educação em apreço envolve o consumo de recursos federais, estaduais e 

municipais de acordo com o estabelecido quanto a cobertura de cada área da educação 

básica: municípios – ensino infantil e ensino fundamental; estado – ensino médio e União – 

ensino superior, sem descartar, porém, a colaboração entre os três entes federados.  



É indispensável a confecção de material didático específico, bem como uso de 

metodologia adequada e práticas pedagógicas condizentes com a matrícula, permanência e 

continuidade dos estudantes quilombolas no espaço escolar desde a educação infantil ao 

ensino médio e com credenciais para cursar o ensino superior.  

O I Seminário sobre educação escolar quilombola dispôs ainda que o estado deve 

construir, modificar, aprimorar as escolas situadas em comunidades quilombolas, a fim de 

que a educação básica seja aí toda processada, independentemente do número de alunos por 

série ou turma.   

A citada modalidade de educação apresenta as seguintes características básicas, 

podendo outras virem a ser acrescentadas a fim de melhor atender as identidades 

quilombolas. São elas:  

1.Território - A grande maioria das comunidades quilombolas se situa em áreas rurais. Por 

isso, são possuidoras de imensa porção de terras, que aos poucos foram repassadas a 

terceiros de várias maneiras: venda, invasão e perda pela falta de uso. O estado brasileiro 

normatizou esta situação e toda comunidade quilombola pode estabelecer de viva voz os 

contornos de seu território ancestral e pedir a sua desapropriação ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), conforme estatuído no artigo 68 dos Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e regulamentado pelo Decreto nº 

4887/2003.  

2. Oralidade - Os quilombolas e a população afrodescendente em geral foram historicamente 

proibidos de se escolarizarem. Por isso os conhecimentos e saberes próprios das 

comunidades quilombolas foram transmitidos oralmente de geração em geração. É costume 

ao se visitar uma comunidade quilombola buscar ter um encontro com o idoso ou idosa da 

localidade a fim de ouvir suas narrativas. Trata-se da história viva e é por meio dessas 

narrativas orais que se conhece o território quilombola ancestral e se luta pela sua 

demarcação. A oralidade revela as práticas culturais vivenciadas, as festas, as práticas 

religiosas, a vida comunitária completa.  

3. Ancestralidade - trata-se da ancestralidade africana, mesmo que no território quilombola 

habite pessoas de ascendência europeia, asiática ou outra qualquer. Contudo, a sua origem, 

formação, costumes, vivências estão circundados de africanidades, independentemente da 

quantidade de descendentes do tronco afro primordial. Historicamente, os espaços 

quilombolas acolhiam e acolhem toda e qualquer pessoa. Por isso, o indivíduo quilombola 

não é sempre e necessariamente negro/a. É quilombola por se assumir como tal e residir no 

território quilombola ou mesmo indo residir noutro lugar, descende de quilombola.  



4. Quilombagem - Destaca-se agora a ancestralidade, consubstanciada no conceito 

quilombagem (MOURA, 2001), tipicamente ação/reação radical contra a opressão causada 

pela escravidão. É de convir, ser esta modalidade de ancestralidade um ideário, ou pode-se 

dizer também, um fio ideológico, presente no imaginário dos quilombolas, pois ao mesmo 

tempo em que se rebelavam contra o sistema, criavam modos apropriados de vida nas 

comunidades. Essa predisposição, forjada frente às condições materiais e espirituais 

concretas, permanece em estado de latência, mas foi utilíssima para extinguir a escravidão 

(REIS e GOMES, 1996).  

5. Religião - Predomina nos espaços comunitários quilombolas a expressão religiosa cristã, 

de viés católico ou protestante. O primeiro predomina, dada a sua presença forçadamente no 

território nacional desde a invasão portuguesa, no 1500, (CNBB, 2013), a segunda tem se 

firmado desde os anos 90 do século XX, como decorrência da expansão do pentecostalismo 

norte-americano. No entanto, quando a modalidade de educação em apreço enfatiza o 

fenômeno da religiosidade, quer enaltecer e trazer a clarividência escolar, as práticas 

religiosas de matrizes africanas, caluniadas de demoníacas, sobretudo pelos protestantes.  

6. Cosmovisão africana - O distanciamento histórico entre os remanescentes quilombolas e 

seus ancestrais enseja acentuada dificuldade de visualização da África. Soma-se a isto a 

presença marcante no campo escolar do fator europeu e norte-americano. A África é vista 

como uma coisa, única, espaço de miséria, fome, de animais ferozes, longínqua. Surpreende 

falar dos países africanos, de seu povo, sua gente, suas belezas naturais e humanas. O 

relatório-síntese do I Seminário sugere “voltar-se” a África e assim conectar a 

existencialidade quilombola com fatores advindos de regiões daquele continente.  

7. Corporalidade - Realidade objetiva, útil ao trabalho pesado, porém em tempos de 

valorização da liberdade e da dignidade humanas foi rebaixado a patamares animalescos, 

reprimido, expressão de má sorte, com uma predisposição natural a práticas de crimes e 

ainda de capacidade intelectual inferior ao homem branco em 15 pontos percentuais 

(HERRNSTEIN e MURRAY, 1994). Neste ponto, a educação escolar quilombola questiona 

este modelo de sociedade e se propõe contribuir com a formatação de uma sociabilidade na 

qual o corpo afro-quilombola expresse o belo, o normal, destituído das manchas racistas e 

discriminatórias.  

8. Língua, hábitos alimentares e uso coletivo do solo - as comunidades quilombolas 

brasileiras se aproximam entre si, dentre outros aspectos, pelo parentesco, predomínio de 

lideranças femininas, religiosidade, mas mantém diferenças essenciais, tanto na 

comunicação entre seus membros, nos hábitos alimentares e no uso coletivo do solo. A 



modalidade de educação em apreço apreende esses aspectos e os conduz aos espaços 

escolares e passam a compor os conteúdos curriculares. Assim, a educação escolar 

quilombola se articula com a educação quilombola, difusa, informal, vivenciada no dia a dia 

da comunidade.  

9. Articulação com a educação das relações étnico-raciais, educação escolar indígena e 

educação do campo - a modalidade de educação em apreço converge sistematicamente numa 

relação dialógica com as citadas modalidades de educação escolar. Com a primeira, porque 

os quilombolas são um recorte da população afro-brasileira, com a segunda porque os 

quilombolas mantêm interesses sociais, políticos e econômicos assemelhados aos povos 

indígenas e com a última porque a maioria das comunidades quilombolas se situa na zona 

rural e como tal vive e sobrevive do campo.  

10. Combate ao racismo e toda forma de discriminação - A educação escolar quilombola 

favorece o combate às práticas racistas e discriminatórias e eleva a população negra e outros 

agrupamentos humanos, historicamente discriminados, à condição da dignidade humana. 

Desse modo, contribui sobremaneira no processo de construção de relações sociais 

dialógicas, identifica as relações sociais desumanizadas e desumanizantes, antidialógicas, 

suas causas e seus causadores (FREIRE, 1987). Por fim articula o passado ao presente e 

aponta novo horizonte, qual seja, a emancipação humana.   

 

2 Formação de professores e de professoras para atuar junto aos estudantes 

quilombolas 

 

O relatório-síntese do I Seminário sobre educação escolar quilombola determina 

que os professores e professoras de estudantes quilombolas sejam quilombolas. Essa 

proposta é importante, porque vale como incentivo à população quilombola, mas inviabiliza 

a participação escolar de pessoas comprometidas com as causas quilombolas. Por isso, 

necessário permitir e acolher outras pessoas, desde que demonstrem estar comprometidas 

com as lutas sociais e as lutas quilombolas de combate ao racismo, a discriminação e suas 

formas correlatas de exclusão social.  

Para esses professores e professoras há a sugestiva ideia de cursar licenciatura ou 

pedagogia quilombola, com abertura para adentrar ao mestrado e na sequência, doutorado. 

Essa projeção atende as necessidades presentes, pois vale como incentivo aos professores e 

professoras quilombolas e aqueles comprometidos com esse segmento social. Os estados e 

os municípios, onde há comunidade quilombola, podem celebrar parcerias com 



universidades públicas ou privadas a fim de atender aos professores e professoras a seu 

cargo. Deve-se ser enfatizado, então, que a comunidade quilombola é o campo específico da 

formação professoral. Nela estão os saberes, as vivências e realidades determinantes capazes 

de compor os currículos para serem experienciados nas escolas quilombolas e naquelas 

recebedoras de estudantes quilombolas. No conjunto dos conteúdos formativos é mister 

incluir estudos sobre a Lei nº 11.645/2008 e a educação das relações étnico-raciais.  

Aspecto fundamental do universo escolar nacional é a formação do Projeto 

Político Pedagógico (PPP). Obviamente o PPP de escola quilombola e de escola recebedora 

de número significativo de estudantes quilombolas deve considerar a participação ativa dos 

membros da comunidade, a sua história formativa, o calendário marcador do tempo, quando 

a comunidade dispõe de modo próprio de regular sua cotidianidade, implementar “cuidar e 

educar”, além de divulgar experiências bem-sucedidas.  

A formação de professores e de professoras se consubstancia efetivamente na 

convivência cotidiana com as pessoas da comunidade, na elaboração do PPP, nos diálogos 

contínuos com os demais professores/as da escola, os embates em sala de aula e por fim, as 

leituras. No mais, há de considerar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio organicamente estruturados, desenvolvidos na própria comunidade e com uso de 

materiais didáticos contextualizados, em que prevaleça o protagonismo quilombola.  

A realidade social é conflituosa, causada, dentre outros motivos, por formas de 

convivências condicionadas pela concentração dos meios básicos de existência e exploração 

do trabalho. As carências geram lutas intermitentes no sentido de transformar a realidade, 

sem, porém, eliminar os conflitos, como se isso fosse possível, mas ao menos reduzir o fosso 

que separa os ricos dos pobres. Os quilombolas, historicamente privados de se 

escolarizarem, podem agora não somente frequentar a escola, mas sobretudo aprimorar suas 

peculiaridades no âmbito escolar. Isto fortalece a identidade quilombola e compromete com 

uma possível construção de uma sociabilidade qualitativamente diversa da existente.  

 

3 Conclusão 

 

A educação escolar quilombola é uma realidade ao menos no papel. Sua efetividade 

prática é apenas uma possibilidade, que se consumará se os próprios quilombolas lutarem 

por ela. Assim, acrescentarão ao seu rosário de lutas mais uma conta. Concomitante, os 

professores e professoras de estudantes quilombolas esbarram numa encruzilhada: ou 

mantêm práticas educativas antidialógicas, condicionadas por uma visão de mundo racista e 



discriminatória, ou assumem uma postura emancipadora, centrada nos elementos 

constitutivos da citada modalidade de educação. Podem ainda “curtir” a educação escolar 

quilombola sem se comprometer com ela. Neste caso, circulariam a encruzilhada e 

seguiriam em frente, porém o ato de educar exige postura, sugere uma tomada de posição 

frente a existencialidade humana e quando esta existencialidade foi e permanece 

condicionada por intensa desumanização, relegá-la no percurso do processo educativo é ao 

menos transformar o dito processo numa ação domesticadora.  

Mas há outra real possibilidade.  Como a educação escolar quilombola surgiu no 

contexto das políticas de inclusão social, o educador ou educadora pode se fixar neste ponto, 

que é por si só do interesse dos quilombolas, dada as suas condições existenciais, 

precarizadas, contudo, o estado contorna a realidade com concessões paliativas e a 

modernização da exploração. Seguir esta modalidade como a primeira e única saída é 

simplesmente permanecer armadilhado no círculo vicioso, pois as lutas redundarão na 

obtenção de políticas públicas estatais, cuja concessão ser fará sob doses homeopáticas.   

 

Referências 

 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB). A Igreja e as 

comunidades quilombolas. Documento 105. Brasília: CNBB, 2013.  

 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). Disponível em: http://portal.stf.jus.br/ . Acesso em: 12 Nov. 2019.  

 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

 

 

HERRNSTEIN, Richard J. e MURRAY, Charles. The Bell Curve: inteligence and class 

Structure in American Life. New York. The Free Press, 1994.  

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA).  

Decreto nº 4887/2003. Disponível em: www.incra.gov.br / Acesso: 12 nov.2019.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). I Seminário sobre educação escolar 

quilombola. Disponível em: portal.mec.gov.br/ Acesso em: 12 nov.2019.  

 

 

MOURA, Clóvis. A quilombagem como expressão de protesto radical. In: MOURA, Clóvis. 

Os Quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: Edufal, 2001.  

 

 

http://portal.stf.jus.br/
http://www.incra.gov.br/


MUNANGA, Kabengele. As origens históricas do quilombo na África. In: MOURA, Clóvis. 

Os quilombos na dinâmica social do Brasil. Maceió: Edufal, 2001.  

 

 

 REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. Liberdade por um fio. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996.  


