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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Quilombolas para Educação Básica (DCNEEQEB) estão sendo implementadas em duas 

escolas: Escola Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitschek, que atendem os alunos da comunidade quilombola de Quartel do Indaiá. E ainda, 

apresentar como os professores envolvidos na comunidade se relacionam com a educação 

quilombola; compreender qual o conhecimento esses sujeitos possuem da referida legislação; 

identificar se as diretrizes estão sendo contempladas no Projeto Político Pedagógico, na matriz 

curricular e no calendário das escolas a partir da análise de documentos oficiais, e analisar o 

discurso dos atores sociais que estão na gestão, professores, gestores e inspetores. Para isso, 

foi realizada uma investigação de caráter qualitativo do tipo documental e empírica através da 

análise de documentos oficiais das escolas, nesse caso, Projetos Políticos Pedagógicos e 

calendários, assim como análise de entrevistas semiestruturadas realizadas com diretores, 

supervisores, professores e inspetores (as) escolares. Para análise dos dados utilizamos a 

técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). Evidenciamos a situação de 

precariedade e falta de ação do poder público na comunidade. As escolas são tratadas 

legalmente como rurais e não quilombolas. Na análise dos documentos oficiais identificamos 

que a educação quilombola não se faz presente no PPP das escolas nem nos calendários. Os 

conteúdos quilombolas não fazem parte dos conteúdos administrados pelas escolas. Na 

análise das entrevistas foi possível identificar que a maioria dos entrevistados não conhece as 

DCNEEQEB e também não tiveram em sua formação conteúdos relacionados. A Secretaria 

Municipal de Educação, a Superintendência Regional de ensino e a gestão escolar não atuam 

de forma ativa nas escolas e não agem em prol da educação quilombola. Os professores, em 

sua maioria, não trabalham as questões da cultura quilombola em suas aulas. Identificamos 

situações de preconceito para com os alunos no ambiente escolar, assim como racismo nos 

discursos de alguns dos sujeitos. Os resultados demonstram que assim como em outras 

escolas quilombolas, na comunidade de Quartel do Indaiá, esse conhecimento é negado aos 

alunos, havendo a reprodução de uma pedagogia eurocêntrica. Entendemos ser importante a 

discussão sobre essa modalidade de educação para dar visibilidade às vozes desses sujeitos 

que sempre foram invisibilizados, excluídos e subalternizados. 

Palavras-chaves: Educação Quilombola; Currículo; Diretrizes Curriculares Quilombolas; 

Quartel do Indaiá; Minas Gerais 



ABSTRACT 
 

The objective of this study was to analyze how the Quilombola National Curricular 

Guidelines for Basic Education (DCNEEQEB) are being implemented in the two schools, the 

Indaiá Municipal School and the Governador Juscelino Kubitschek State School, which 

serves the students of the Quilombola Community of Quartel do Indaiá and to present how the 

teachers involved in the community relate to quilombola education; understand what 

knowledge these subjects have of the legislation; to identify if the guidelines are being 

contemplated on the Political Pedagogical Project (PPP), on the curriculum and on the 

calendar of the schools from the analysis of official documents and analyze the discourse of 

the social actors that are on the school management, teachers, managers and inspectors. To 

achieve the objects, a qualitative investigation of the documentary and empirical type was 

carried out through the analysis of official school documents, in this case Political 

Educational Projects and calendars, as well as analysis of semistructured interviews realized 

with directors, supervisors, teachers and inspectors, schools. To analyze the data we use the 

technique of content analysis, proposed by Bardin (1977). We identified the situation of 

precariousness and lack of action from the public power in the community. The schools are 

legally treated as rural and not quilombolas. In the analysis of the official documents we 

identified that the quilombola education is not present in the PPP of the schools neither in the 

calendars. The quilombola contents does not take part of the content administered by the 

schools. On the analysis of the interviews we waere able to to identify that the majority of 

interviewed people do not know anything about the DCNEEQEB and also they did not have 

related content in their graduation courses. The Municipal Department of Education, the 

Regional Superintendence of Education and the school management do not actively act in the 

schools and do not act in order to provide a quilombola education. The teachers, in their 

majority, do not work with the quilombola culture issues in their classes. We identify some 

preconception situations towards students in the school environment as well as racism in the 

speeches of some of the subjects. The results show that, as others quilombola schools, in the 

community of Quartel do Indaiá, this knowledge is denied to the students, with the 

reproduction of a Eurocentric pedagogy. We believe that it is important to discuss this type of 

education to be able to give visibility to the voices of those subjects who have always been 

invisible, excluded and subalternized. 

Keywords: Quilombola Education; Curriculum; Quilombola Curricular Guidelines; Quartel 

of Indaiá; Minas Gerais 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira, e dentro dela a educação, é marcada pela presença das 

desigualdades raciais entre brancos e negros. Nesta histórica desigualdade associam-se os 

seguintes fenômenos sociais: exclusão, submissão/subalternidade, privilégios, posição de 

prestígio e manutenção do status quo, onde a população quilombola se encontra no mais 

baixo patamar, vítima de um intenso e histórico processo de invisibilização social. É deste 

ponto que essa pesquisa tem interesse em saber como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, estabelecidas em 20 de novembro 

de 2012, têm sido implementadas nas duas escolas que atendem os alunos da comunidade 

quilombola de Quartel do Indaiá, localizada no distrito de São João da Chapada em 

Diamantina, Minas Gerais.  

De acordo com o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – CEDEFES em seu 

livro: Comunidades Quilombolas de Minas Gerais no sec. XXI – história e resistência, “[...] 

as comunidades quilombolas podem ser consideradas como um dos segmentos sociais mais 

pobres, esquecidos e desconhecidos da nossa sociedade” (2008, p. 11). Até junho de 2007 o 

CEDEFES conseguiu catalogar em suas pesquisas 435 comunidades quilombolas pré-

identificadas em Minas Gerais em cerca de 170 municípios. Os pesquisadores obtiveram 

dados sobre 142 comunidades. A partir desses dados pode-se estimar que a população 

quilombola de Minas Gerais é de aproximadamente 100 a 115 mil pessoas. Dados mais 

atualizados da Fundação Cultural de Palmares (FCP) mostram que Minas Gerais possui 

atualmente 229 comunidades reconhecidas pela instituição, e com processo de titulação em 

andamento. 

Mais de 97% da população quilombola está localizada em áreas rurais. As maiores 

concentrações se encontram no Norte de Minas (35,1%) e Vale do Jequitinhonha (24,1%). 

Foram identificadas 105 comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha, sendo que essas 

começaram a surgir a partir da exploração do ouro e diamante na região desde o século XVIII. 

Grande maioria dessas comunidades se encontra em locais de difícil acesso, enfrentam 

problemas variados e são parcamente assistidos pelo poder público (CEDEFES, 2008). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica, a Educação Quilombola “deve garantir aos estudantes 

direito de se apropriar dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo 

a contribuir para seu reconhecimento, valorização e continuidade” (BRASIL, 2012, p. 3). O 

documento afirma ainda que é papel da União, Estados e Municípios a garantia dessa 
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implementação. Para que a implementação aconteça algumas ações por parte dos órgãos 

públicos são necessárias como: a presença preferencial de gestores (a) e professores (a) 

quilombolas nessas escolas, a garantia da formação inicial e continuada dos professores (a), 

garantia do protagonismo dos estudantes quilombolas nos processos políticos pedagógicos, 

implementação de um currículo escolar aberto e flexível e de caráter interdisciplinar 

articulando conhecimentos escolares e construídos pelas comunidades quilombolas, um 

Projeto Político-Pedagógico que considere as especificidades históricas, culturais, sociais, 

econômicas e identitárias das comunidades, uma gestão escolar com participação quilombola, 

alimentação voltada para especificidades socioculturais das comunidades, processo escolar 

que respeite as tradições e o patrimônio cultural dos povos quilombolas. O calendário escolar 

deve se adequar às peculiaridades locais (climáticas/econômicas/socioculturais) sem reduzir 

as horas letivas e incluir datas importantes e comemorativas para a comunidade. 

Entretanto, sobre a realidade em que se encontrava a educação quilombola no ano da 

elaboração dessas diretrizes, Miranda (2012) afirma que "A educação escolar destinada à 

população remanescente de quilombos encontra-se em situação adversa, marcada pela ine-

xistência de escolas localizadas nas comunidades ou pelo funcionamento precário das escolas 

existentes"
1
. 

Ao se pensar em todos os problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas, e 

especificamente em Quartel do Indaiá e na obrigatoriedade da implementação dessa 

legislação, é que essa pesquisa buscará investigar como essas Diretrizes estão sendo 

implementadas nas duas escolas que atendem os alunos dessa comunidade. 

Enquanto ex-aluna de um curso de licenciatura em Educação Física na Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), graduada em 2016, posso afirmar 

que, durante toda a minha graduação não obtive nenhum contato, através das disciplinas, com 

a educação quilombola. Somente no último ano do curso, por estar ligada aos estudos sobre 

diversidade e educação, foi que tive o primeiro contato com as questões étnico-raciais e 

quilombolas.  

Em julho de 2015, juntamente com um professor do departamento de Educação Física, 

participei de uma ação de extensão promovida pelo Departamento de Farmácia da Faculdade 

de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri durante a Festa de Nossa Senhora das Mercês e São Francisco de Paulo na 

Comunidade de Quartel do Indaiá. Esse foi o meu primeiro contato com a comunidade. Já 

                                                           
1
 Ibidem, p. 374. 
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havia ouvido falar sobre Quartel, contudo as informações que eu tinha eram rasas, 

folclorizadas e negativas. É comum, nós moradores de Diamantina, escutarmos falar que em 

Quartel existe bruxaria, que as pessoas lá falam uma língua diferente, que não se trata de um 

lugar seguro e que é muito pobre. Esse "conhecimento", que se trata de uma forma de 

preconceito baseada na hegemonia do pensamento branco, era única coisa que eu sabia sobre 

essa comunidade. 

Ao chegar à comunidade me deparei com uma realidade completamente diferente. 

Apesar da pobreza e precariedade, as pessoas foram muito receptivas e sempre com um 

sorriso no rosto. Na nossa ação, nos propusemos a fazer atividades de lazer para jovens e 

crianças da comunidade nas dependências da escola. Obtivemos uma boa aderência desses 

jovens e crianças. Os que chegaram primeiro nos ajudaram a recrutar os demais. Eles como as 

outras pessoas da comunidade, se mostraram tímidos, a princípio, mas durante as atividades 

foram se soltando de forma que, no final, estavam todos muito à vontade e envolvidos nas 

tarefas. A escola ainda ofereceu um lanche a nós e às crianças no fim das atividades. 

Naquele momento pude perceber meu total desconhecimento e despreparo para 

trabalhar com essa parcela da população. E só então me dei conta do quanto a universidade, 

assim como o poder público, ignoram completamente a existência desses sujeitos. Conhecer a 

comunidade e sua escola me marcaram muito e causaram um sentimento de indignação que 

mais tarde se tornou motivação para o estudo dessa modalidade de educação ao me ingressar 

no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, na 

linha de pesquisa: Desigualdades, diversidades, diferenças e práticas educativas inclusivas 

(DsPEI). 

Acredito ainda ser importante demarcar o meu lugar de fala nessa pesquisa. Djamila 

Ribeiro (2017) citando Rosane Borges afirma que pensar em lugar de fala é uma postura ética, 

pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões 

de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo. 

Durante a minha graduação tive diversas experiências nas mais variadas áreas da 

educação física, mas foi na educação, através do programa PIBID, no qual participei durante 

praticamente toda a graduação, e pelo intercâmbio realizado na Austrália, pelo programa 

Ciências sem Fronteiras do Governo Federal, que aprimorei as minhas experiências nessa 

área. Nesses projetos pude conhecer diversas realidades educacionais, dentro e fora do Brasil. 

Diferente de muitos alunos tive uma formação privilegiada, com oportunidades únicas que na 

conjuntura atual do país não são mais possíveis. Apesar dessas experiências nunca havia 

vivenciado a educação Quilombola. 
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Sou natural de Diamantina, cidade em que a comunidade de Quartel do Indaiá se 

encontra. Venho de uma família pobre, miscigenada (negros e brancos) e católica. Apesar da 

forte influência da cultura negra que existe na cidade, minha relação com as questões étnico-

raciais só foi acontecer na universidade, através da aproximação a um professor que estuda 

essas relações. Enquanto uma mulher branca, sempre desfrutei dos privilégios que a minha 

cor me confere e, somente ao estudar, ler e escutar pessoas negras, tive compreensão dessa 

realidade. 

Dessa forma, meu olhar nessa pesquisa é um olhar de educadora, que se encontra em 

uma posição de privilégio devido à minha cor, escolaridade e posição social. O meu olhar é de 

uma pessoa de fora da comunidade, que não vivencia essas formas de opressão, mas que se 

sensibiliza e compreende a importância dessa modalidade de educação. Quero com essa 

pesquisa, usar meu lugar de fala privilegiado para mostrar uma realidade subalterna e 

invisibilizada, devido à posição social desses sujeitos e assim, tentar fazer com que essas 

vozes sejam ouvidas, que a comunidade tenha a visibilidade, atenção e respeito que merecem. 

Ribeiro (2017) afirma que “falar a partir de lugares, é também romper com essa lógica 

de que somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos 

na norma hegemônica sequer se pensem”
2
. Sobre lugar de fala, a autora ainda sinaliza que, 

Todas as pessoas possuem lugar de fala, pois falamos de localização social. 

O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado 

em termos de lócus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas a 

partir desse lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição dos 

lugares de grupos subalternizados. 

Numa sociedade como a brasileira, com herança escravocrata, pessoas 

negras vão experenciar o racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, 

do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. 

Pessoas brancas vão experenciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma 

opressão. Logo, ambos devem discutir essas questões, mas falarão de lugares 

distintos (RIBEIRO, 2017, p. 86). 

O meu exercício nesse texto é, portanto, enxergar a partir do lugar do educador, sem 

desconsiderar meu lugar de fala, a realidade vivida por esses alunos. 

A comunidade localizada na zona rural de Diamantina – Minas Gerais faz parte do Vale 

do Jequitinhonha que corresponde a uma região de baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), com a população majoritária na linha de pobreza, bastante marcada pela história da 

escravidão e que possui diversas comunidades quilombolas. Na cidade existe uma forte 

                                                           
2
 Ibidem, p. 84. 
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influência da Igreja Católica, que apesar do status laico do Estado, é fortemente reproduzida 

nas instituições de ensino básico e superior. 

Estudos como os de Almeida (2014), de Assis et al. (2017) e Murta (2013) assinalam os 

problemas e dificuldades enfrentados pelos alunos na comunidade como a precariedade das 

instalações da escola, falta de merenda escolar, desconhecimento dos professores por parte da 

cultura local e dificuldades de transporte até São João da Chapada.  

A pesquisa em questão se faz importante pela sua contribuição social para o processo de 

implementação dessas diretrizes, que implicam no reconhecimento e valorização da cultura 

quilombola enquanto área do conhecimento importante e válida para currículos escolares. 

Assim como o reconhecimento das comunidades quilombolas enquanto grupo formador da 

sociedade brasileira. Essa implementação poderá permitir que esse grupo de pessoas 

invisibilizadas, excluídas e esquecidas da sociedade tenham sua cultura reconhecida e 

valorizada e saiam dessa posição de subalternidade e submissão que se encontram. Segundo 

as Diretrizes: 

Uma proposta de educação quilombola necessita fazer parte da construção 

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. 26). 

Apesar de a comunidade ser comumente estudada por pesquisadores, não existe ainda 

nenhuma pesquisa que trate exclusivamente da educação escolar quilombola em Quartel do 

Indaiá e São João da Chapada. Considerando essas especificidades locais, baseando na 

experiência pessoal da pesquisadora, corroborando com a literatura, justifica-se a importância 

de uma pesquisa voltada para a educação escolar na aludida comunidade, que busque entender 

se/como as escolas, a gestão, os funcionários e professores, fazem para garantir que essas 

diretrizes sejam efetivadas.  

Dessa maneira, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Quilombolas para Educação Básica estão sendo implementadas nas 

duas escolas, Escola Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitschek, que atendem os alunos da comunidade quilombola de Quartel do Indaiá. Os 

objetivos específicos são: analisar como os professores envolvidos na comunidade se 

relacionam com a educação quilombola; analisar qual o conhecimento esses sujeitos possuem 

da referida legislação; analisar se as diretrizes estão sendo contempladas no Projeto Político-

Pedagógico, na matriz curricular e no calendário das escolas a partir da análise de documentos 
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oficiais; analisar o discurso dos atores sociais que estão na gestão, professores, gestores e 

inspetores. 

O texto dessa dissertação está organizado da seguinte forma: Introdução, O primeiro 

capítulo trata-se de um estado da arte das pesquisas sobre Educação Escolar Quilombola nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil, o segundo aponta os caminhos 

metodológicos assim como os instrumentos de coleta de dados utilizados. O terceiro capítulo 

é teórico sobre processos de colonização do poder, do saber e sobre as conquistas de direitos 

das comunidades quilombolas. O quarto abrange uma caracterização da comunidade 

quilombola de Quartel do Indaiá, indicando fatores como infraestrutura, economia, saúde e 

educação, no quinto temos a educação quilombola na referida comunidade. Nesse momento 

apresentamos as escolas e analisamos os PPP e os calendários escolares. No sexto capítulo 

trazemos as análises das entrevistas que foram dividas em 3 categorias, que são elas: 

conhecimento e implementação, atuação da gestão, ações dos sujeitos. No sétimo as 

considerações finais.  
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1 ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NO BRASIL 

 

Nesse momento da pesquisa, buscamos identificar Teses e Dissertações que abordassem 

a Educação Escolar Quilombola no nosso país. Sendo assim, foi feita uma busca nas seguintes 

bibliotecas virtuais: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes
3
, Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD)
4
 e Banco de Teses da Associação Brasileira de 

Pesquisadores Negros (ABPN)
5
. 

Os termos de busca utilizados foram Educação Quilombola, Quilombo(s) e 

Quilombola(s). O recorte temporal foi entre 2013 a 2017. Este intervalo de tempo foi definido 

em razão do nosso interesse direcionado para encontrar pesquisas que abordassem a educação 

quilombola com foco na Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica (DCNEEQEB), período este desde a 

implementação das diretrizes até hoje.  

A investigação foi realizada somente a partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito de 

programas de pós-graduação em Educação no intuito de mapear como essa discussão tem se 

desenvolvido nesse campo de conhecimento. Os critérios de seleção dos textos foram: textos 

que abordassem a educação escolar quilombola em instituições formais de ensino, nesse caso 

escolas de ensino básico e que possuíam texto completo disponível para leitura em formato 

digital.  

Como resultados dessa busca foram encontrados 23 teses e dissertações. Importante 

resaltar que 18 desses trabalhos foram encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Capes e 5 desses na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) no Banco 

de Teses da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) não foi encontrado 

nenhum trabalho que atendesse os requisitos necessários ao cumprimento do dispositivo legal 

sobre essa modalidade de educação. 

Para a seleção foi feita a leitura do título resumos e palavras chaves de cada uma das 

pesquisas encontradas. Analisamos o ano em que foi desenvolvido cada um dos trabalhos. De 

2013 a 2017 todos os anos obtiveram pesquisas publicadas como mostra o quadro. 

                                                           
3
 Disponível em <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em 27 fev. 2018. 

4
 Disponível em <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em 27 fev. 2018. 

5
 Disponível em <https://www.abpn.org.br/banco-de-teses >. Acesso em 27 fev. 2018. 
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Quadro 1: Quantidade de trabalhos produzidos entre 2013 e 2017 

Ano Número de Pesquisas 

2013 5 

2014 4 

2015 5 

2016 4 

2017 5 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Fonte: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT; Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES. 

 

Pode-se observar a partir do quadro acima que as distribuições da produção de 

pesquisas sobre Educação Escolar Quilombola entre os anos pesquisados se mantem em uma 

frequência de 4 a 5 trabalhos por ano. Evidencia ainda que algumas pesquisas se deram antes 

da implementação das diretrizes. Esses 23 trabalhos são oriundos de diferentes programas, 

universidades e estados brasileiros. Em relação aos estados encontramos trabalhos em 11 

estados brasileiros. O Gráfico apresenta o número de trabalhos por estados brasileiros. 

 

 

Gráfico 1: Quantidade de trabalhos produzidos por estados  

Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Fonte: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT; Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
 

Já nas Universidades, o maior número de trabalhos encontrados foi na Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT) onde identificamos 6 trabalhos. Seguida pela Universidade 

Federal do Pará (UFPA) e Universidade Tiradentes (UNIT), localizada em Sergipe, com 2 
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trabalhos. As demais instituições, Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT), Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), a Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Universidade Católica de Brasília (UCB) e 

Universidade do Estado de São Paulo (USP), somaram 1 trabalho cada.  

Podemos perceber que as instituições as quais as pesquisas estão vinculadas então 

presentes nas cinco regiões do país como mostra o gráfico:  

 

 

Gráfico 2: Quantidade de trabalhos produzidos por região do país. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Fonte: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT; Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
 

A partir dos dados apresentados acima podemos perceber que a região Centroeste do 

país tem um maior número de pesquisas sobre Educação Escolar Quilombola que as demais, 

seguida pelas regiões Sudeste e Nordeste. As Regiões Norte e Sul tem menor prevalência de 

trabalhos nessa área. Interessante ressaltar que a maior parte dos trabalhos da região 
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Centroeste (6 em 10) são advindos de uma mesma instituição de ensino que é a UFMT, que 

produziu sozinha mais pesquisas que cada uma das outras regiões.  

Outro fator importante é que a Professora Doutora Suely Dulce de Castilho orientou 4 

dos 6 da UFMT. Esse dado é relevante pois o mesmo é uma exceção porque no geral, as 

pesquisas são produções isoladas, onde os demais professores encontrados só orientaram uma 

única pesquisa. Esses dados podem ser confirmados no gráfico 3 que mostra a distribuição 

das pesquisas por orientador. 

 

 

Gráfico 3: Quantidade de pesquisas por orientador 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Fonte: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT; Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 
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Foi possível observar também que as instituições públicas de Ensino Superior são 

responsáveis pela maior parte dos estudos sobre Educação Quilombola no Brasil. As 

instituições particulares de ensino somam uma pequena parte das pesquisas como mostra o 

quadro 2. 

 

Quadro 2: Quantidade de trabalhos por tipos de Instituição de 

Ensino Superior (IES) 

Tipo de IES Número de Teses e Dissertações 

Pública 19 

Particular 04 

Total 23 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 

Fonte: Biblioteca de Teses e Dissertações do IBICT; Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES. 
 

A partir da leitura dos resumos das pesquisas pudemos identificar dados interessantes 

sobre essas. É importante ressaltar que das 23 selecionadas 21 tratam-se de pesquisas de 

campo, 9 dessas vinculadas com análise de documentos e 2 vinculavam ainda pesquisa 

bibliográfica. Uma das pesquisas não apresentou em seu resumo se a mesma se trata de 

pesquisa de campo ou não. Mas ao analisarmos o texto completo pudemos observar que esta 

também se trata de uma pesquisa de campo envolvendo revisão bibliográfica, análise de 

questionários, projeto e relatórios. A única pesquisa que difere das demais nesse quesito se 

trata de uma pesquisa quantitativa onde foi analisado dados do Censo Escolar. Dessa maneira, 

podemos afirmar que existe uma quantidade significativa de dados que foram coletados em 

campo. 

Os trabalhos abordam diferentes níveis de ensino, que vão desde a educação infantil até 

a educação de jovens. Todos eles se tratam da Educação Escolar Quilombola em instituições 

de ensino básico. Contudo, eles também abordam diferentes objetos de pesquisa vinculados à 

essa temática, conteúdos como: práticas corporais, letramentos, identidade quilombola, 

questões territoriais e de conflito, questões acerca dos PPP das escolas, das diretrizes 

curriculares, da gestão escolar, do cotidiano escolar, das políticas educacionais assim como, 

sobre jogos africanos e afro-brasileiros, narrativas míticas, rodas de conversa, gênero, entre 

outros. A questão que se mostrou mais presente foi a identidade. 

Abaixo, apresentaremos uma síntese todas as pesquisas a partir da análise que foi feita 

de cada um dos resumos onde nos atemos aos objetivos, metodologia, instrumentos de coleta 

de dados, e os resultados. As pesquisas se encontram separadas por regiões. 
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Na região Sul encontramos um total de 3 pesquisas. Foram elas: A tese "Rodas de 

Conversa” e Educação Escolar Quilombola: Arte do falar saber fazer – o Programa Brasil 

Quilombola em Restinga Reca/RS”, de autoria de Dilmar Luiz Lopes e orientação da Profa. 

Dra. Carmem Lucia Bezerra Machado da UFRGS. O objetivo da tese foi conhecer os 

elementos que sustentam a política do território e da educação do Programa Brasil 

Quilombola, derivados da relação dialética entre economia e política, mediada pela cultura, 

sob a qual se desenvolve a análise da questão social quilombola. Utilizou-se de uma 

abordagem metodológica qualitativa, com uso da observação participante, aplicação de 

questionários e entrevista. O trabalho cita no seu resumo as DQNEEQEB e os resultados 

mostram que, no momento da escola ausente, os saberes da casa serviam como principal 

recurso para a aprendizagem. A escola é reivindicada pela comunidade para criar as condições 

de cidadania e se estrutura a partir das relações raciais que dominam o contexto social, produz 

avanços e, muitas vezes, desaprendizagens (LOPES, 2013). 

O segundo trabalho é a tese “VEM BRINCAR NA RUA! Entre o Quilombo e a 

Educação Infantil: capturando expressões, experiências e conflitos de crianças quilombolas 

no entremeio desses contextos", de autoria de Elaine de Paula e orientação do Prof. Dr. João 

Josué da Silva Filho da UFSC. Esse trabalho objetivou compreender as relações educativas 

desenvolvidas em dois quilombos e em duas salas de Educação Infantil. Utilizou-se de 

pesquisa qualitativa e etnográfica, com utilização de observação participante, estadia 

prolongada nos campos de pesquisa, registro escrito com base nas observações, entrevistas 

com os adultos, registro fonográfico e em vídeo, e oficinas. Como resultado pôde-se 

evidenciar que as crianças moradoras dos quilombos revelam um alto grau de cumplicidade 

entre seu grupo de pertença étnica, reagem crítica e criativamente às tentativas de exclusão, 

demonstram autoestima e pertencimento étnico, reafirmam suas especificidades e promovem 

a construção de uma cultura infantil quilombola (PAULA, 2014).  

A outra tese encontrada nessa região foi "A Escola e o desenvolvimento social do 

Quilombo de Saracura – Baixo Amazonas em Santarém Pará" de autoria de Wanildo 

Figueiredo de Sousa e orientação da Profa. Dra. Edla Eggert da UNISINOS. O objetivo da 

Tese foi compreender como a escola se constitui e dialoga com a comunidade e que mudanças 

ocorreram depois da sua implantação. Foi feita uma pesquisa etnográfica com uso de 

entrevistas feitas com gestores, técnico educacional (pedagogo), professores, egressos da 

escola, moradores mais idosos e líderes comunitários. Com os resultados foi possível concluir 

que a escola possui um valor incalculável para o desenvolvimento social da comunidade, pois 
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a partir da proposta voltada para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana essa 

escola ganha visibilidade e conquista espaços (SOUZA, 2016). 

Na região Centroeste encontramos um total de 10 trabalhos, sendo estes: A dissertação 

"O jogo em jogo: educação das relações étnico- raciais e a compreensão das regras por 

crianças quilombolas”, de autoria de Verônica Volski e orientação da Profa. Dra. Carla 

Luciane Blum Vestena da UNICENTRO. A pesquisa procurou averiguar se os jogos de regras 

contemplam, ao mesmo tempo, o conhecimento da cultura e o desenvolvimento da 

consciência e prática de regras sociais. Como estratégia metodológica, foi utilizado o método 

clínico de Piaget a partir de rodas de conversas e situações abertas de jogo. Como resultado 

pôde-se verificar que as crianças apresentam um conhecimento restrito e superficial sobre os 

conteúdos que envolvem a cultura e história africana e afro-brasileira. A pesquisa apontou 

ainda, para a importância do conhecimento docente sobre o trabalho multicultural na escola, 

assim como sobre a forma com que as crianças compreendem as regras e como isto infere nas 

relações sociais entre os sujeitos (VOLSKY, 2015).  

A segunda dissertação "Educação Escolar Quilombola comunidades quilombolas do 

território quilombola de Vão Grande, Barra do Bugres-MT: percepções e significados sobre a 

E.E José Mariano Bento", de autoria de Maristela Mendes da Silva e orientação da Profa. Dra. 

Cecília de Campos França da UNEMAT. O trabalho buscou analisar como as Comunidades 

Quilombolas percebem a atuação da escola para fortalecer e preservação da Identidade 

Cultural Quilombola, e quais as mudanças ocorridas na comunidade a partir da criação de 

uma escola diferenciada. Foi feita uma pesquisa de campo etnográfica e qualitativa. Para 

levantamento dos dados foram feitas entrevistas semiestruturadas, observações e pesquisa 

bibliográfica. Foi feito cruzamento dos dados obtidos nos documentos analisados, nas 

entrevistas e nas observações. Os resultados da pesquisa não foram apresentados (SILVA, 

2014). 

A dissertação "Território, Luta e Educação: dimensões pulsantes nos enfrentamentos 

dos conflitos socioambientais mapeados no Quilombo de Mata Cavalo", de autoria de 

Déborah Luíza Moreira e orientação da Profa. Dra. Michelle Jaber da UFMT. A pesquisa se 

propôs a mapear com os/as quilombolas conflitos socioambientais vivenciados pela população 

e compreender de que maneira a escola local tem contribuído para o fortalecimento da luta e 

da resistência. Para isso foram realizadas entrevistas, um encontro de mapeamento 

participativo dos conflitos socioambientais e uma oficina de mapa social com participação dos 

moradoras/es da comunidade, estudantes e professoras da escola. Como resultado foi 

percebido que a educação escolarizada tem se estabelecido como forte tática de luta e 
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resistência, que através das disciplinas curriculares, dos projetos e do cultivo de vínculos 

fecundos entre escola e comunidade vem tateando caminhos para fortalecer a luta pelo 

território e por uma vida digna (MOREIRA, 2017). 

Também foi selecionada a dissertação "Labirinto de gênero e ambiente: diálogos com 

alguns jovens quilombolas da comunidade de Mata Cavalo" de autoria de Elizete Gonçalves 

dos Santos e orientação da Profa. Dra. Regina Aparecida da Silva da UFMT. Essa pesquisa 

buscou compreender a percepção de gênero e ambiente de estudantes do ensino médio da E. 

E. Professora Tereza Conceição de Arruda, na Comunidade do Quilombo de Mata Cavalo. 

Foi utilizado uma abordagem qualitativa de estudo de caso. Utilizaram como instrumentos de 

coleta de dados, entrevistas e uma oficina temática com bonecas de algumas etnias. Como 

resultado percebeu-se que os jovens demonstraram pouco envolvimento com a luta histórica 

da comunidade. Sobre as relações de gênero, eles relataram papéis diferenciados e fixos para 

homens e mulheres (SANTOS, 2015).  

A dissertação "As narrativas míticas da Comunidade Quilombola de 

Orrinhos/Poconé/MT e os fazeres escolares" de autoria de Jocimar Jesus de Campos e 

orientação da Profa. Dra. Suely Dulce de Castilho da UFMT. O objetivo foi compreender as 

relações entre as narrativas e memórias partilhadas na comunidade com os saberes e fazeres 

da escola. Os instrumentos utilizados para coletar os dados foram entrevista semiestruturada, 

observação participante e análise documental. Os resultados apontaram a importância da 

função social cumprida pelos anciãos e anciãs da comunidade, como preciosas fontes 

literárias a serem reconhecidas pela escola em seu currículo, tentando se efetivar como um 

contraponto necessário às narrativas eurocêntricas, que ainda predominam nos fazeres e 

práticas escolares dessa comunidade (CAMPOS, 2017). 

A dissertação “EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NA COMUNIDADE BAIXIO – 

Barra do Bugres/MT: avanços e desafios”, de autoria de Francisca Edilza Barbosa de 

Andrade Carvalho e orientação da Profa. Dra. Suely Dulce de Castilho da UFMT. A 

Dissertação resultou de uma pesquisa etnográfica onde o objetivo foi analisar em que medida, 

e como, a Escola realiza um PPP alinhado com a história das comunidades do território 

quilombola. Os resultados da pesquisa mostraram que a Educação Escolar Quilombola vem 

ganhando espaço no cenário das políticas públicas. Embora ainda enfrente muitos desafios 

para ser implementada no chão da escola (CARVALHO, 2016).  

A dissertação “Educação Escolar Quilombola: uma perspectiva identitária a partir da 

Escola Estadual Maria de Arruda Muller”, de autoria de Augusta Eulália Ferreira e orientação 

da Profa. Dra. Suely Dulce de Castilho da UFMT. A Dissertação trata de uma pesquisa 
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etnográfica onde o objetivo foi descrever o sentido da educação Escolar Quilombola como 

específica e diferenciada neste território e as relações estabelecidas entre os saberes locais e 

tradicionais desenvolvidas na escola. Utilizou-se de observações e entrevistas, com gestores, 

professores, alunos e moradores da comunidade. Os resultados revelaram entraves na 

efetivação a partir dos sujeitos na relação com a escola, o papel dela como mediadora da 

formação ou fortalecimento da identidade quilombola e das relações étnico-raciais. Foi 

afirmado ainda que os entraves se vinculam à reprodução de uma educação colonialista e 

eurocêntrica que marca a educação escolar em geral e, na referida comunidade (FERREIRA, 

2015).  

A dissertação “Práticas Corporais e os Fazeres Pedagógicos: perspectivas da 

Educação Escolar Quilombola”, autoria de Bruna Maria de Oliveira e orientação da Profa. 

Dra. Suely Dulce de Castilho da UFMT. O objetivo da dissertação foi compreender como a 

escola lida com as práticas corporais dos alunos (na dança, jogos, esporte e brincadeiras) no 

PPP e em suas práticas pedagógicas cotidianas. Foi utilizada a abordagem qualitativa e 

método etnográfico. Os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas 

com o presidente da associação, os moradores da comunidade e professores da escola, 

observações e análise dos PPP’s. Como resultado puderam observar um esquecimento político 

para com as escolas rurais/quilombolas assim como as condições precárias dessas instituições 

de ensino (OLIVEIRA, 2017). 

A dissertação “Práticas e Eventos de Letramento em uma Comunidade Remanescente 

de Quilombolas: Mesquita”, de autoria de Ednei Carvalho dos Santos e orientação da Profa. 

Dra. Vera Aparecida de Lucas Freitas da UNB. A Dissertação utilizou-se de uma abordagem 

qualitativa e etnográfica. O objetivo foi realizar um estudo sobre o processo de inserção de 

alunos de uma escola rural, situada em uma comunidade remanescente de quilombolas em 

práticas e eventos de letramento para analisar a inter-relação entre o letramento escolar e as 

práticas sociais de uso da leitura e da escrita relacionadas aos múltiplos letramentos que 

circulam socialmente. Os procedimentos utilizados foram a observação participante, 

entrevistas semiestruturadas, notas em diário de campo, aplicação de questionários, registros 

audiovisuais, registros fotográficos e coleta de documentos institucionais. Os resultados 

apontaram para a necessidade de articulação entre as práticas de leitura e de escrita 

processadas na escola e os letramentos vernaculares vinculados à realidade social dos alunos 

(SANTOS, 2014). 

A dissertação, “Educação Quilombola em Mesquita: estudo da gestão da escola a partir 

do processo histórico, emancipatório e das relações de conflito”, de autoria de Manoel 
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Barbosa Neres e orientação do Prof. Dr. Wellington Ferreira de Jesus da UCB. Essa pesquisa 

analisou o processo histórico local, os múltiplos conflitos relacionados à dimensão 

quilombola e à gestão escolar no tocante ao atendimento às DCNEEQEB. Utilizou-se de 

pesquisa qualitativa de tipo etnográfico, análise documental e pesquisa bibliográfica. Como 

resultado, foram evidenciadas fragilidades na escola local investigada, quanto a cumprir e 

fazer cumprir a legislação educacional quilombola. Quanto à gestão escolar, pôde-se perceber 

o desconhecimento, assim como o descrédito da ação afirmativa demandada pelo artigo 26A, 

da LDB (NERES, 2015).  

Na região Sudeste os trabalhos tratam-se de: A dissertação “A Educação Quilombola na 

Comunidade Colônia do Paiol – Bias Fortes (MG)”, de autoria de Guilherme Goretti 

Rodrigues e orientação do Prof. Dr. Dileno Dustan Lucas de Souza da UFJF. O texto cita as 

DCNEEQEB como uma das políticas específicas para Educação Quilombola no Brasil. Dessa 

forma, o objetivo da pesquisa foi compreender como se estabelece a Educação Quilombola na 

Escola Municipal Prefeito Joaquim Ribeiro de Paula, as práticas escolares e não escolares 

desenvolvidas pelos sujeitos da escola e a forma pela qual o município executa suas políticas 

educacionais. Utilizou-se como metodologia a Pesquisa Participante, através de entrevistas 

semi-estruturadas, análise documental e oralidades dos sujeitos. A pesquisa permitiu concluir 

como a comunidade vem repensando a escola e problematizando a condução da política 

municipal, a escola tornou-se protagonista nas decisões que envolvem os seus interesses 

(RODRIGUES, 2017). 

A Tese “Política Educacional e conquista de direitos: escolas públicas em 

comunidades quilombolas”, de autoria de Mauro Soares Cordeiro e orientação do Prof. Dr. 

Elie Ghanem da USP. A pesquisa procurou identificar como os quilombolas situam a 

educação escolar pública frente à conquista de seus direitos. A investigação se tratou de 

estudos de casos de seis escolas municipais e uma estadual, das comunidades quilombolas no 

município de Eldorado- SP. A pesquisa foi baseada nas conversas realizadas com lideranças e 

demais pessoas sócias das associações quilombolas, e também com o pessoal que trabalha nas 

escolas e na hierarquia superior de administração. Como resultado pôde-se concluir que os 

quilombolas daquela região enxergam as escolas como necessárias para a realização de seus 

direitos, muito embora estas se mantenham alheias ao movimento quilombola (CORDEIRO, 

2017) 

A dissertação “O direito à Educação Infantil e a oferta pública em Minas Gerais para 

Crianças de 0 a 6 anos dos Povos Quilombolas” de autoria de Regina Lúcia Couto de Melo e 

orientação da Profa. Dra. Lívia Maria Fraga Vieira da UFMG. O objetivo da pesquisa foi o de 
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compreender como o direito à diferença na Educação Infantil (EI) se expressa nas 

DCNEEQEB e mapear as condições do atendimento educacional público para as referidas 

crianças de MG, após o Fundeb. Utilizou-se de avaliação quantitativa do Censo Escolar. 

Como resultado da análise comparativa situou a oferta pública em região de MG com alta 

concentração de CRQ’s e em relação ao conjunto das escolas urbanas e rurais. No 

desenvolvimento da pesquisa tiveram vários problemas metodológicos. No Censo 

Demográfico e Censo Escolar foram identificados sinais de racismo institucional na aplicação 

do conceito de “escola localização diferenciada quilombola” (MELO, 2016). 

A dissertação “Educação e escolarização quilombola: construções político-pedagógicas 

em Brejo dos Crioulos – MG” de autoria de Cynthia Adriádne Santos e orientação de Profa. 

Dra. Monique Mendes Franco da UERJ. Essa pesquisa buscou mapear e a analisar os 

processos educativos de Brejo dos Crioulos apontando suas propostas curriculares, seus 

avanços, assim como os limites relacionados à formulação e implementação de políticas 

direcionadas para o desenvolvimento educacional local. O texto cita a Lei n.º 10.639/03 e as 

DCNEEQEB como ciclo de políticas públicas disponíveis. Utilizou-se de observação, 

entrevista em forma de conversa com os sujeitos quilombolas, professores, gestores e 

coordenadores envolvidos com a educação e escolarização no referido território, registros em 

áudio, vídeo e caderno de campo. Não foram apresentados os resultados da pesquisa 

(SANTOS, 2013). 

No Nordeste as pesquisas encontradas foram as seguintes: A dissertação “O cotidiano 

escolar da EMMGR – Serra da Guia, Poço Redondo Sergipe (Comunidade Quilombola)” de 

autoria de Mildon Carlos Calixto dos Santos e orientação da Profa. Dra. Ada Augusta 

Celestino Bezerra da UNIT. O objetivo dessa dissertação foi identificar e analisar o cotidiano 

de uma escola com ênfase nas identidades étnico-raciais, diversidade cultural e estética da 

solidariedade, identificando e ressignificando obstáculos e impulsionadores, avanços e 

contradições. Foi utilizada uma pesquisa etnográfica com realização de entrevistas. Como 

resultado a pesquisa demonstrou que as identidades étnico-raciais não são respeitadas no 

processo educativo formal da referida escola (SANTOS, 2013). 

A dissertação “DA ESCOLA NO QUILOMBO À ESCOLA DO QUILOMBO”: a 

identidade quilombola na Escola Municipal Etelvina Amália de Siqueira Alves (Amparo de 

São Francisco-SE, 2011-2012)” de autoria de Ana Cristina do Nascimento e orientação da 

Prof
a
. Dr

a
. Dinamara Garcia Feldens da UNIT. A dissertação verificou o sentido de identidade 

étnico-cultural utilizado na formação continuada oferecida pela Secretaria de Estado da 

Educação a partir do projeto denominado “Quem Sou Eu”, que foi elaborado em parceria da 
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comunidade com a escola, a SEED e a SEMED apresentado aos alunos da escola Quilombola. 

Não foram apresentados a metodologia os instrumentos de coleta de dados e os resultados 

(NASCIMENTO, 2013). 

A dissertação “As educações Escolar e Social na formação da Identidade Racial de 

jovens nos quilombos de São João do Piauí”, de autoria de Raimunda Ferreira Gomes Coelho 

e orientação de Pós-Ph.D. Dr. Francis Musa Boakari da UFPI. Investigou como se dão as 

educações escolares e sociais e suas inter-relações, tencionando saber se e como elas, com 

seus conteúdos e práticas, influenciam na formação da identidade racial dos jovens. 

Objetivou-se assim compreender as contribuições da educação escolar e dos saberes locais na 

construção da identidade racial dos jovens. A abordagem adotada foi a qualitativa, com 

utilização da observação participante e entrevista não estruturada. Os resultados mostram uma 

dissociação entre educação escolar e o cotidiano dos jovens quilombolas. Mostram ainda que 

as questões raciais vivenciadas por esses jovens são negligenciadas na escola, o que lhes 

dificulta a formação da identidade racial (COELHO, 2013). 

A tese “No chão quilombola os rebentos narram suas percepções acerca da escola de 

infância da comunidade Cajueiro I em Alcântara/MA” de autoria de Herli de Souza Carvalho 

e orientação da Profa. Dra. Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi da UFRN. 

Essa é uma tese sobre o Maranhão que foi desenvolvida no Rio Grande do Norte. O objetivo 

foi compreender as percepções sobre a escola atribuídas por crianças quilombolas. Para isso 

foi realizada uma pesquisa etnográfica, utilizando os instrumentos de observação participante. 

Como resultado, concluiu-se que as crianças alunos e alunas da escola, têm saberes 

característicos do grupo de pertença, narram sobre si e suas vivências que perpassam a cultura 

escolar desvelada na escola quilombola e, foi constatado ainda que essas crianças privilegiam 

as relações entre os pares e as brincadeiras como parte da cultura escolar quilombola 

(CARVALHO, 2016). 

Finalmente na região norte encontramos os seguintes trabalhos: A dissertação 

“EDUCAÇÃO ESCOLAR E IDENTIDADE QUILOMBOLA: um enfoque na comunidade 

Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, município de Abaetetuba, estado do Pará”, de autoria de 

Luciane Teixeira da Silva e orientação do Prof. Dr. José Bittencourt da Silva da UFPA. O 

objetivo dessa pesquisa foi analisar e compreender as interfaces que se estabelecem entre a 

educação escolar e os processos organizativos e identitários no interior de uma comunidade. 

Utilizou-se de uma investigação de campo qualitativa com uso de entrevistas abertas e 

semiestruturadas, observações in loco e análise documental. Como resultado pôde-se concluir 

que apesar dos conflitos e tensões comunitárias, a escola pode ser compreendida como um 
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espaço indispensável para o fortalecimento da identidade quilombola e da organização 

comunitária (SILVA, 2015). 

E a dissertação “NEM PARECE QUE TEM QUILOMBOLA AQUI: (In) visibilidade da 

identidade quilombola no processo formativo da CFR do Território Quilombola de Jambuaçu 

Pe. Sérgio Tonetto”, de autoria de Joana Carmem do Nascimento Machado de orientação do 

Dr. Salomão Antônio Muffarrej Hage da UFPA. O objetivo da pesquisa foi analisar como a 

Identidade Quilombola, efetivada por meio de lutas para preservação de suas terras é 

incorporada ao processo formativo da CFR. Os procedimentos utilizados foram entrevistas e 

observações sistemáticas e análise do PPP da CFR, a partir de uma abordagem qualitativa de 

caráter descritivo. Como resultado a pesquisa mostrou que a Identidade Quilombola é 

invisibilizada no processo formativo da CFR (MACHADO, 2014). 

Dos 23 trabalhos analisados somente 5 fizeram menção, em seus resumos, às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola Educação Básica 

(DCNEEQEB). Sendo esses uma tese e 4 dissertações. A tese, “Rodas de Conversa” E 

Educação Escolar Quilombola: Arte do falar saber fazer – o Programa Brasil Quilombola em 

Restinga Reca/RS" e as dissertações, "O direito à Educação Infantil e a oferta pública em 

Minas Gerais para Crianças de 0 a 6 anos dos Povos Quilombolas”; “Educação e 

escolarização quilombola: construções político-pedagógicas em Brejo dos Crioulos – MG”; 

“A Educação Quilombola na Comunidade Colônia do Paiol – Bias Fortes (MG) e Educação 

Quilombola em Mesquita: estudo da gestão da escola a partir do processo histórico, 

emancipatório e das relações de conflito”. Interessante resaltar que a ausência das 

DCNEEQEB nos resumos dos demais trabalhos, não significa que as mesmas não possam ter 

sido abordadas em outras partes dentro dessas pesquisas. Contudo, fica evidentes que essa 

legislação não foi foco principal do trabalho.  

Apesar de não citarem as DCNEEQEB diretamente muitos trabalhos apontam questões 

diretamente relacionadas às especificações das Diretrizes. Por exemplo, a questão acerca da 

necessidade da articulação entre saberes populares das comunidades quilombolas com os 

saberes escolares se mostrou presente em grande parte das pesquisas analisadas, 15 das 23 

teses e dissertações abordavam esse assunto. Questões a respeito do Currículo e dos Projetos 

Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas também foram temas recorrentes em algumas das 

pesquisas, assim como questões sobre políticas públicas, identidade quilombola e étnico-

racial, cultura quilombola, território, direitos dos quilombolas e formação de professores, 

foram citados com certa frequência em alguns dos trabalhos. Todas essas questões se 

apresentam como demandas nas DCNEEQEB.  
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Sobre as metodologias utilizadas nas pesquisas, somente uma pesquisa apresentou 

caráter quantitativo, que foi a dissertação, “O direito à Educação Infantil e a oferta pública 

em Minas Gerais para Crianças de 0 a 6 anos dos Povos Quilombolas”. Uma pesquisa 

utilizou o método clínico de Piaget como estratégia metodológica que foi a dissertação “O 

jogo em jogo: educação das relações étnico- raciais e a compreensão das regras por crianças 

quilombolas”. Todas as demais pesquisas foram de caráter qualitativo.  

A maioria das pesquisas, 11 dessas, além do caráter qualitativo afirmaram terem feito 

uso da etnografia. Uma quantidade relevante dessas pesquisas (18), utilizaram de 

instrumentos de coletas de dados que envolviam entrevistas (em sua maioria 

semiestruturadas), observações participantes e análise documental. Algumas fizeram ainda, o 

uso adicional de registros fotográficos, áudios, vídeos, oficinas, questionários, produção 

textual e pesquisa bibliográfica para alcançar os objetivos propostos.  

Sobre os resultados, das 23 pesquisas, somente 4 apresentaram resultados que podemos 

considerar positivos. Esses resultados podem ser sintetizados na importância da escola dentro 

das comunidades. Identificamos que a escola quilombola se mostrou como elemento 

importante na articulação e fortalecimento das suas lutas e resistência assim como da sua 

identidade. A escola também se mostrou como fator essencial para desenvolvimento social da 

comunidade. Já em relação aos alunos uma das pesquisas mostrou que as crianças, alunos e 

alunas, têm saberes característicos do grupo de pertença, necessário para efetivação da 

educação quilombola. Contudo, 16 pesquisas apresentaram resultados que, em geral, mostram 

que a efetivação da Educação Escolar Quilombola ainda não acontece de fato. Muitas 

pesquisas apontaram que as escolas não articulam, ou possuem dificuldades em articular, os 

saberes populares das comunidades e dos alunos com os saberes escolares. Essas pesquisas 

reafirmam a necessidade de a escola fazer essa articulação.  

Outro problema encontrado nas pesquisas foi o esquecimento político para como as 

escolas quilombolas, descaso, precariedade e marginalização ainda são realidades em grande 

parte dessas instituições. Também ficou evidente que as escolas quilombolas ainda 

reproduzem uma educação colonialista e eurocêntrica onde os saberes quilombolas não são 

valorizados pois não são reconhecidos como legítimos. Foi apontado também que existe uma 

dissociação entre a educação e a realidade vivenciada pelos alunos, as questões raciais são 

negligenciadas e a identidade quilombola é invisibilizada dentro das escolas. Também foi 

assinalado que as crianças quilombolas sofrem constrangimentos na relação com as outras 

crianças nos espaços educativos. Foi possível perceber também que existe um distanciamento 

da realidade encontrada nessas escolas com as demandas das Políticas Públicas que surgiram 
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no Brasil desde 2003 a partir da lei 10693/03. Uma das pesquisas afirmou que as crianças 

possuem conhecimento restrito e superficial sobre os conteúdos que envolvem a cultura 

quilombola e afro-brasileira. Uma pesquisa mostrou que os jovens de uma referida 

comunidade possuem pouco envolvimento com as lutas históricas de sua comunidade e ainda 

que estes relataram papéis diferenciados e fixos para homens e mulheres mostrando um 

pertencimento das mulheres ao espaço doméstico. Uma das pesquisas que abordou as 

DCNEEQEB mostrou em seus resultados que a gestão escolar demonstrou desconhecimento e 

descrédito para com a referida ação afirmativa demandada pelo artigo 26A, da LDB (NERES, 

2015). 

As comunidades demonstram acreditar na importância do papel social da escola e lutam 

por acesso, qualidade e melhorias. Entretanto, uma das pesquisas afirmou que, mesmo que 

Educação Quilombola esteja ganhando espaço ela ainda encontra inúmeras dificuldades para 

sua implementação no chão da escola. Uma pesquisa afirmou que mesmo a escola sendo vista 

como necessária para realização dos direitos desses sujeitos, esta continua alheia ao 

movimento quilombola. Na pesquisa quantitativa com base na análise do Censo Demográfico 

(IBGE) e do Censo Escolar (INEP) foram identificados sinais de racismo institucionalizado. 

Somente umas das dissertações avaliadas não apresentou a metodologia utilizada enquanto 3 

pesquisas não apontaram os resultados. Os resultados dessas pesquisas, corroboram com 

autores como Almeida (2014), De Assis, et al. (2017) e Murta (2013) que estudaram a 

Comunidade Quilombola de Quartel do Indaiá, foco desse estudo, que mostram os problemas 

enfrentados pelos alunos no acesso à educação. Corrobora ainda com Miranda (2012) que 

aponta os diversos problemas encontrados na implantação das DCNEEQEB em Minas Gerais. 

Apesar desse número de 23 teses e dissertações sobre a educação escolar quilombola, 

consideramos baixa a quantidade de estudos que abordam diretamente a implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, 

no caso dessa pesquisa 5 trabalhos. Tendo em vista que essa é uma legislação vigente desde 

2012, e que oferece os subsídios necessários para implementação dessa modalidade de ensino, 

consideramos importante que essa legislação esteja presente nas pesquisas que envolvam a 

Educação Escolar Quilombola. Dessa maneira, pela análise feita acima, as DCNEEQEB 

parecerem estar sendo ignoradas nessa discussão. Contudo, gostaríamos de esclarecer que o 

estado da arte coloca em evidência o que encontramos já escrito sobre esse tema, mas 

precisamos levar em consideração que as pesquisas científicas passam por constante 

renovação e esse levantamento não é definitivo, retrata a realidade de um determinado 

momento. 
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

2. 1 A Ida ao Campo de Pesquisa 

 

A escolha da comunidade se deu por eu já ter tido um contato com a localidade ainda na 

graduação e por esta se localizar próxima da minha cidade natal, Diamantina – MG, o que 

facilitaria minha coleta de dados. Além do fato de que na comunidade fica localizada uma 

escola municipal de ensino fundamental que atende os alunos do 1º ao 5º ano, e em São João 

da Chapada, uma escola estadual de ensino fundamental e médio que atende os alunos do 6º 

ano ao 3º ano do ensino médio. 

O primeiro contato com as escolas e a Superintendência Regional de Educação (SRE) e 

Secretaria Municipal de Educação (SME) de Diamantina se deu via e-mail e telefone, em 

novembro e dezembro de 2017. Solicitei formalmente, via carta de apresentação, a 

autorização para realização da pesquisa nas referidas escolas. Obtive rapidamente as respostas 

positivas da direção das duas escolas. Importante ressaltar que a direção da Escola Municipal 

de Quartel do Indaiá é feita na sede da SME em Diamantina por uma diretora que responde 

por todas as escolas cicladas
6
 rurais da rede municipal de ensino da cidade. Dessa forma, 

todos os aspectos relacionados à gestão escolar dessa unidade são resolvidos em diamantina e 

não na própria comunidade, 

Já as autorizações da SME e da SRE foram um pouco mais demoradas. Contudo, após 

alguns dias de comunicação com ambas as secretarias recebi a confirmação positiva. Assim 

foi feito e em poucos dias o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na 

Plataforma Brasil.  

Após aprovação do projeto no CEP, que aconteceu em fevereiro de 2018, tive que 

aguardar até a finalização das minhas atividades presenciais no mestrado em Mariana para ir a 

campo. Quando finalmente retornei à Diamantina para iniciar a coleta de dados no fim de 

Março/2018 encontrei um problema: não existe transporte público até a comunidade de 

Quartel do Indaiá. A única forma de transporte público que existe é o ônibus que faz a rota 

Diamantina-São João da Chapada. Entretanto, esses ônibus fazem o trajeto em horários que 

não atenderiam minhas necessidades e muitas vezes não cumprem o cronograma. 

                                                           
6
 O ensino por meio de ciclos consiste em uma maneira de organização escolar do ensino fundamental, contida 

na Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Neste modelo de ensino, os alunos são agrupados com base na idade e, a 

partir disto, o processo educacional busca o desenvolvimento absoluto do aluno, por meio de atividades que 

leva em consideração a diversidade da turma como uma força motivadora do processo de ensino e 

aprendizagem (REZENDE & DE SOUZA, 2016, p. 65-66). 
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Dessa forma meu deslocamento para São João da Chapada estava dificultoso e para 

Quartel do Indaiá impossibilitado, pois de São João até lá não existe transporte público. Após 

dias buscando a melhor maneira de me locomover até a comunidade, percebi que a melhor 

maneira seria ir de transporte próprio, o que facilitaria minha coleta pela liberdade de ir e 

voltar a qualquer momento. Esse processo todo me tomou alguns dias e minha primeira ida se 

deu no dia 19 de abril de 2018. 

Ao chegar à comunidade fui direto à escola onde encontrei a professora e a convidei a 

participar da pesquisa. Ela se mostrou muito solicita e interessada. Ficamos conversando um 

tempo sobre minha pesquisa e a escola. Ela me mostrou a estrutura física, o número de alunos 

e contou um pouco sobre a rotina da escola. Marcamos então um dia, na semana seguinte, 

para realizar a entrevista. E assim foi feito. Na semana seguinte retornei e a entrevistei. 

Nesse mesmo dia, aproveitei e fiz um passeio pela comunidade. Fui também à escola 

Estadual Governador Juscelino Kubitscheck em São João da Chapada, onde me encontrei com 

o diretor, com quem já havia conversado por e-mail, me apresentei e conversamos sobre a 

pesquisa. O diretor se mostrou interessado e muito atencioso. Ele me mostrou a escola, os 

funcionários e explicou um pouco sobre o funcionamento. Conversamos sobre qual seria a 

melhor maneira de abordar os professores e convidá-los a participar da pesquisa. O diretor 

então ficou responsável por avisar aos professores que eu estaria na escola os convidando para 

uma pesquisa. Combinamos então dias na semana que eu encontraria um maior número de 

professores. Sendo assim, voltei nos dias combinados e fui abordando os professores 

individualmente em seus horários vagos e intervalo. As entrevistas ocorreram na sala dos 

professores, biblioteca e pátio da escola. 

As entrevistas foram acontecendo de acordo com a disponibilidade dos sujeitos 

entrevistados, sempre eu me deslocando até a escola. Já os inspetores de ensino, assim como a 

gestão da Escola Municipal de Quartel do Indaiá que acontece na sede da SME, foram 

entrevistados em Diamantina. Também em horário e local definidos em concordância com os 

mesmos. 

Com o passar dos dias eu já havia me tornado uma figura comum naquele ambiente, 

todos me conheciam e o estranhamento inicial, por parte dos alunos e professores em ter uma 

figura diferente dentro da escola, havia ido embora. Encerrei minhas atividades de coleta de 

dados no dia 15/05/2018. Além das entrevistas também busquei analisar documentos oficiais 

das escolas. Dessa forma solicitei o PPP, a matriz curricular e o calendário das escolas. De 

ambas as instituições só obtive acesso ao PPP e calendário. 
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Na maioria dos entrevistados pude perceber a boa vontade em contribuir com a 

pesquisa, contudo, alguns sujeitos se mostraram receosos, apesar de concordarem em 

participar. Somente uma professora não aceitou participar da pesquisa. Voltaremos a falar 

sobre os sujeitos da pesquisa à frente. 

 

2.2 Abordagem Metodológica 

 

“Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade” (MINAYO, 2002, p. 16). 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa social de caráter 

qualitativo do tipo documental e empírica, a partir da qual nosso objetivo foi analisar como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica 

estão sendo implementadas nas duas escolas que atendem aos estudantes da comunidade de 

Quartel do Indaiá. 

A escolha da abordagem qualitativa para nossa pesquisa se deu por esse tipo de 

abordagem permitir o aprofundamento “[...] no mundo dos significados das ações e relações 

humanas” (MINAYO, 2002, p. 22).  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21-22). 

Esse tipo de abordagem é comumente utilizado nas pesquisas em Educação. Segundo 

Ludke e André (1986), os pesquisadores da área da educação já vinham demonstrando cada 

vez mais o interesse pelo uso das metodologias qualitativas. Contudo, apesar da crescente 

popularidade dessas metodologias, ainda existem muitas dúvidas sobre o que realmente é uma 

pesquisa qualitativa e quando esta deve ser usada ou não.  

Gatti (2002, p. 12) aponta que “Pesquisar em Educação significa trabalhar com algo 

relativo a seres humanos ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida”. A autora 

ainda afirma que não existe um único método a ser seguido, mas sim um conjunto de métodos 

e procedimentos a serem utilizados pelo pesquisador. “Não há um modelo de pesquisa 

cientifica, como não há o método cientifico para o desenvolvimento da pesquisa” (GATTI, 

2002, p. 11). Dessa maneira, o pesquisador possui a liberdade para criar seus próprios 

métodos ou combiná-los da maneira que for necessário. 
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Dessa forma, escolhemos para essa pesquisa a abordagem qualitativa, pois essa nos 

parece adequada ao intuito de absorver a partir da análise documental e das entrevistas 

realizadas com os atores sociais, questões que implicam a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica – 

CNEEQEB na comunidade quilombola de Quartel do Indaiá, afim de confrontar os dados 

empíricos com os dados teóricos. 

 

2.3 Instrumentos de Coletas de Dados 

 

Utilizamos dois procedimentos de coleta de dados: pesquisa documental e entrevista 

semi-estruturada. 

 

2.3.1 Pesquisa documental 

 

Gil (1994), afirma que a pesquisa documental se baseia em fontes de “papel” que 

possuem dados suficientemente ricos para a realização da pesquisa. O autor ainda afirma que 

em muitas situações é possível levantar uma investigação social a partir desses documentos. 

Oliveira (2007) corrobora ao dizer que os documentos são fontes que permitem ao 

pesquisador levantar informações que o levem a compreender histórica e culturamente 

determinada situação. 

Ludke e André (1986), afirmam que a escolha dos documentos não se dá de forma 

aleatória, deve-se existir propósitos, ideias e hipóteses para a seleção. 

A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38). 

A pesquisa documental se baseou então na análise de documentos oficiais das escolas. 

Estes documentos foram os Projetos Políticos Pedagógicos e os calendários das escolas. Esses 

documentos foram analisados na tentativa de encontrar dados que remetessem à 

implementação das Diretrizes. 
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2.3.2 Entrevistas 

 

Foram selecionados os diretores, supervisores, professores e outros funcionários da 

gestão das escolas, assim como o(a) inspetor (a) de ensino responsável pelas escolas. 

Seguindo os pensamentos de Minayo apud Jesus (2009, p. 13), realizamos uma investigação, 

[...] ao buscar articular, dialeticamente, as análises das subjetividades dos 

atores entrevistados nessa pesquisa, com as bases socio-históricas dos 

sistemas político ideológicos que produziram o racialismo/racismo, evitando 

absolutizar a autonomia dos indivíduos, em relação à sociedade, na 

construção de suas subjetividades. 

Esses sujeitos, 18 no total, foram convidados a participar da pesquisa por meio de uma 

entrevista
7
 semiestruturada ou focalizada que, de acordo com Gil (1994, p. 116), é uma forma 

de entrevistar que possui um tema específico onde “[...] o entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas quando este se desvia do tema original, 

esforça-se para a sua retomada”.  

Lüdke e André (1986) assinalam o caráter de interação da entrevista. Segundo os 

autores é maior do que em outros instrumentos de coletas de dados, especialmente nas 

entrevistas que não são totalmente estruturadas, como as semiestruturadas, onde não há uma 

ordem rígida de questões a serem seguidas. De acordo com eles essa técnica possui uma 

vantagem em relação às demais, pois permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada, com quase qualquer tipo de informante e tópicos variados. Afirmam ainda que esse 

tipo de entrevista parece o tipo mais adequado para pesquisas em educação. 

As entrevistas semiestruturadas se desenrolam “[...] a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). 

 

2.3.3 Análise de conteúdo 

 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas e armazenadas. A 

transcrição se deu logo após a sua realização para facilitação de sua interpretação.  

Para a análise de conteúdo das entrevistas utilizamos as considerações de Bardin (1977) 

e Szymanski, Almeida & Prandini (2004). 

                                                           
7
 Ver roteiros em apêndices. 
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Bardin (1997, p.31), aponta que “[...] a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações” que tem como objetivo desvelar o oculto (grifo da autora). A 

autora ainda afirma que essa análise  

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos, ou, com 

maior rigor, um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicações (BARDIN, 1977, p. 31). 

Szymanski, Almeida & Prandini (2004, p. 71) assinalam que a “[...] análise é o processo 

que conduz à explicação da compreensão do fenômeno pelo pesquisador”. Segundo as 

autoras, ao se realizar uma entrevista o pesquisador deve estar atento não só à fala do 

entrevistado, "mas também ao seu meio” (p.72), incluindo o ambiente físico, social e as 

interações durante a entrevista. 

Bardin (1997) divide em três fases os procedimentos de análise do conteúdo: a) pré-

análise; b) exploração do material; c) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Segue abaixo a figura representativa de cada uma dessas fases: 

 

 

Figura 1: Fases da Análise de Conteúdo. 
Fonte: Bardin (1977, p. 102). 
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Partindo dessas considerações, a análise dos dados obtidos pelas entrevistas, seguiu esse 

modelo proposto, desconsiderando a análise quantitativa. A partir de diversas leituras da 

entrevista, buscamos a criação de categorias, com falas em comum dos participantes. 

Szymanski, Almeida & Prandini (2004, p. 75), também contribuem para esse momento 

da pesquisa ao afirmarem que,  

Leituras e releituras do texto completo das entrevistas, com anotações às 

margens, permitem ao longo do tempo a elaboração de sínteses provisórias, 

de pequenos insights e a visualização de falas dos participantes, referindo-se 

aos mesmos assuntos. Estes, nomeados pelo aspecto do fenômeno a que se 

referem, constituem uma categoria. 

A categorização concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a sua 

forma particular de agrupá-los segundo a sua compreensão. 

Dessa forma, a partir de diversas leituras das entrevistas, criamos 3 categorias de análise 

das entrevistas que serão apresentadas mais a frente nesse texto 

 

2.4 Procedimentos Éticos 

 

Os aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento da pesquisa foram respeitados de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde
8
 envolvendo pesquisas 

com seres humanos. A pesquisa em questão foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto para apreciação e após a sua aprovação, através 

do parecer consubstanciado
9
, foi iniciada a pesquisa de campo.  

O Instrumento de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, foram realizadas com 

professores, gestores das escolas e inspetores de ensino responsáveis pela escola. A entrevista 

foi feita pessoalmente pela pesquisadora em horário e local a definidos pelo pesquisador em 

concordância com o voluntário. Ressaltamos que a entrevista não gerou nenhum custo para o 

entrevistado e exigiu em média vinte a quarenta minutos para a realização de cada uma. 

Existiram possibilidades de eventual desconforto, constrangimento e risco mínimo para 

os participantes que se submeteram a este procedimento, uma vez que foram discutidos temas 

pessoais, a respeito do seu local de trabalho e demandou tempo. Ficou acordado que os 

sujeitos participariam da pesquisa apenas se tivessem disponibilidade e se sentissem seguros e 

                                                           
8
 Resolução n.

o 
466 de 2012. 

9
 Número 2.496.567. 
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confortáveis. As informações repassadas são confidenciais e a privacidade do participante está 

sendo respeitada. 

O público-alvo da coleta de dados desta pesquisa recebeu o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE)
10

 para que tomasse conhecimento sobre a natureza da pesquisa, 

objetivos, métodos, direitos, riscos e potenciais benefícios, tendo assim, liberdade para 

participar ou não da pesquisa. A participação foi voluntária, não havendo remuneração para 

esta tarefa. O participante foi livre para retirar o consentimento, bem como desistir a qualquer 

momento da pesquisa, assim como a recusa a falar sobre algum assunto durante a entrevista, 

sem que isso lhe trouxesse quaisquer constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que 

o participante desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas da 

pesquisa. 

As respostas dos participantes foram gravadas em áudio, transcritas e armazenadas em 

banco digital pela pesquisadora. As informações obtidas estão sendo utilizadas para fins 

científicos. Assim, é garantido o sigilo das informações e a preservação da imagem com 

anonimato. Esses procedimentos são utilizados como garantia de redução de danos. 

Os dados coletados por meio entrevista ficarão sob a responsabilidade do professor 

orientador da pesquisa, Erisvaldo Pereira dos Santos, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UFOP em arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, após esse prazo os 

arquivos serão destruídos. (Os dados estarão no gabinete do referido professor, Sala 45 do 

Prédio do REUNI no Instituto de Ciências Humanas e Sociais- ICHS na Rua do Seminário, 

s/n, Centro/Mariana – MG. CEP: 35420-000, Telefone (31) 3557-9406 

Os critérios para participar desta pesquisa foram: 1) Ter disponibilidade para realização 

da entrevista; 2) Ser professor, diretor, coordenador, supervisor, inspetor ou outro cargo na 

gestão das referidas escolas; 3) Aceitar participar da pesquisa de forma voluntária, sem 

receber remuneração alguma; 4) Ter interesse em contribuir para os resultados da pesquisa. 

Os critérios para suspensão desta pesquisa são: a) recusa dos(as) sujeitos (as) em 

participar e disponibilizar dados; b) impossibilidade física e mental da pesquisadora em 

continuar realizando o trabalho; c) interrupção de funcionamento das atividades de pesquisa 

na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Os resultados desta investigação serão disponibilizados por meio desta dissertação de 

mestrado, relatório técnico, artigos científicos, capítulo de livros, seminários e eventos 

                                                           
10

 Ver anexo  
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relacionados ao tema. O principal benefício da pesquisa é a produção de subsídios teóricos e 

críticos sobre a atual situação da educação escolar quilombola na referida comunidade. 

 

2.5 Caracterização dos sujeitos entrevistados 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa adotamos como métodos de coletas de dados a 

análise dos PPP’s e calendários das escolas e entrevistas semiestruturadas com professores 

(as), gestores (as) e inspetores (as) de ensino das duas escolas em questão, Quartel do Indaiá e 

Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek, que atendem os alunos da comunidade 

quilombola de Quartel do Indaiá. 

Para as entrevistas semiestruturadas elaboramos um roteiro (disponível em anexo). Na 

primeira parte do roteiro fizemos perguntas que objetivaram a caracterização do sujeito 

entrevistado, perguntas iguais para todos os participantes, já na segunda parte, foram feitas 

perguntas específicas sobre o objeto da pesquisa.  

Foram entrevistadas um total de 18 pessoas. Na Escola Municipal de Quartel do Indaiá 

entrevistamos 3 sujeitos, a única professora da escola, a inspetora de ensino e a Gerente do 

Ensino Fundamental na Secretária Municipal de Educação de Diamantina, que é responsável 

pela escola e responde pela parte pedagógica, fazendo o papel de uma supervisora itinerante. 

De acordo com as palavras da mesma sua função é 

En
11

: A gente não consegue fazer o papel do supervisor, mas a gente tenta. É 

impossível. Porque eu atendo... na verdade eu sou uma referência do 

trabalho pedagógico nas escolas né. Que algumas escolas contam com 

supervisor pedagógico e outras não. As escolas menos... as escolas cicladas 

né, como lá em Quartel do Indaiá, são escolas que não tem supervisor, não 

tem diretor, então trabalha com a referência da Secretária de Educação, 

quando precisa de um diretor que atende, assina as documentações, a parte 

legal e quando necessitam de orientação pedagógica aí contam comigo como 

gerente do ensino fundamental e com a diretora de política pedagógica que é 

C... (Gestora da Escola Municipal Quartel do Indaiá). 

Essa fala dessa gestora afirma a realidade da referida escola assim como de mais escolas 

rurais da rede municipal de Ensino de Diamantina. A instituição não conta com o trabalho de 

uma supervisora presente todo o tempo. Então, todas as tarefas pedagógicas que seriam 

realizadas por um supervisor ficam a cargo da gerente pedagógica, que muitas vezes faz esse 

trabalho em diversas escolas, o que pode limitar a ação da mesma e vir a prejudicar a escola.  

                                                           
11

 Utilizaremos a abreviação En para designar o sujeito entrevistado e Pq para designar o pesquisador. 
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Já na Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek entrevistamos 15 sujeitos. 

Sendo estes o diretor, a supervisora pedagógica, a inspetora de ensino responsável pela escola, 

e 12 professores. Esses professores entrevistados são responsáveis pelas disciplinas de 

Português, Matemática, História, Sociologia, Geografia, Inglês, Educação Física, Biologia, 

Ciências, Filosofia, Física, Química e Artes. Esses professores atuam no Ensino Fundamental 

(6º a 9º ano) e Ensino Médio. Não foram entrevistados professores dos anos iniciais, pois a 

escola não atende os alunos de Quartel do Indaiá nessa faixa etária.  

Com base na primeira parte da entrevista pudemos caracterizar cada um dos sujeitos 

entrevistados. Quanto à idade dos sujeitos, a pessoa mais nova entrevistada tinha 27 anos e a 

mais velha 60. Dessas pessoas 12 se declararam pertencentes ao sexo feminino e 6 ao 

masculino. Quanto ao estado civil, 10 pessoas são casadas, ou seja, 55,5% dos entrevistados, 

o restante são 5 pessoas solteiras, 2 divorciadas e 1 viúva.  

Quanto à classificação racial dos sujeitos foi solicitado que os mesmos informassem sua 

cor/raça. Dos 18 entrevistados, 11 se classificaram como pardos, 3 como negros, 2 como 

pretos e 2 como brancos. De acordo com a classificação de raça do IBGE que determina 

negros como pretos e pardos, podemos concluir que 16 dos 18 participantes são negros, ou 

seja, 88,8% das pessoas. Importante ressaltar que essa autoclassificação se mostrou um 

momento de dúvida para os sujeitos. Vários demonstraram dificuldade em dar uma resposta. 

Por exemplo, a professora da Escola Municipal Quartel do Indaiá que respondeu ao ser 

perguntada sobre sua cor/raça "Parda ... uai, eu me considero ... branca não né, parda! Eu 

não me considero branca não " ou uma outra professora que respondeu da seguinte maneira 

En: Uai, eu me considero...bom, eu já fiquei com muita dúvida né, sobre 

essa cor. Mas eu vou dizer que eu sou é ... morena escura! Não sei como 

você vai colocar isso aí. 

Pq: Dentro das classificações do IBGE: Branco, Preto, pardo... você se 

classifica como? 

En: Pardo. Como pardo. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

As falas dessas professoras mostram certo incômodo ao responder essa pergunta, assim 

como uma falta de entendimento e compreensão sobre sua própria etnia. Outra professora, que 

apesar da sua pele escura que lhe conferia características de uma pessoa negra, hesitou em se 

autodeclarar assim, somente ao ser perguntada sobre as classificações do IBGE a mesma se 

autodeclarou parda.  

Uma outra professora se autodeclara negra e afirma “Uai negro, me considero negra né. 

Sou descendente de negro. Então negra né”. 
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Quanto à formação desses sujeitos, 13 deles possuem curso de Licenciatura, em áreas de 

matemática, geografia, história, educação física, letras português e inglês, artes, química, 

educação do campo com especialização em matemática e biologia. 1 pessoa possui o curso de 

normal superior, outras 2 possuem formação em pedagogia e 1 possui formação em psicologia 

com complementação de Licenciatura em Biologia. Das 18 pessoas 8 possuem algo tipo de 

pós-graduação e especialização, sendo que uma delas possui mestrado em educação. As 

outras 10 pessoas não possuem nenhuma especialização. 

A respeito do tempo de formação desses profissionais, pudemos observar que existem 

pessoas com muitos anos de formação assim como pessoas com poucos. O maior tempo de 

formação encontrado foi 35 anos e o menor, 2 anos. 9 das 18 pessoas possuem tempo de 

formação entre 10 e 20 anos, 6 pessoas possuem tempo de formação superior a 20 anos e 

somente 3 pessoas possuem tempo de formação inferior a 10 anos.  

Quanto ao período de tempo que essas pessoas se encontram nos determinados cargos, 

foi possível observar que o sujeito com mais tempo na escola se encontra no cargo há 25 anos, 

enquanto o que possui menos tempo há apenas 2 meses. 4 das 18 pessoas se encontram no 

cargo há menos de um ano, 9 delas estão entre 1 e 5, enquanto 5 pessoas há mais de 10 anos. 

Esse fato nos mostra que a maioria das pessoas entrevistadas, no caso professores, gestores e 

inspetores escolares, exercem a função há poucos anos. É interessante ressaltar que no caso 

dos inspetores de ensino responsáveis pela escola, o tempo informado indica o período de 

tempo que as mesmas ocupam o cargo de inspetora escolar, tanto na SME quanto na SRE, 

contudo nesses casos existe uma rotatividade de escolas, então apesar de ambas estarem no 

cargo de inspeção há certo tempo, elas não estavam atendendo essas escolas durante todo esse 

período. No caso da escola municipal, há um ano e na escola estadual, há menos de seis 

meses, tendo começado atuação nesse ano de 2018. 
12

 

Finalmente, sobre o local de moradia e origem dos entrevistados, somente uma pessoa, 

a professora da comunidade quilombola de Quartel do Indaiá, é oriunda e vive na 

comunidade. Já na comunidade de São João da Chapada, vivem 6 dos sujeitos entrevistados 

sendo que uma das pessoas é de Quartel do Indaiá, 10 pessoas são originárias e vivem em 

Diamantina, contudo duas dessas pessoas dividem sua estadia entre Diamantina e São João da 

Chapada, pois as mesmas residem na comunidade durante os dias em que possuem aulas nas 
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 Não fui informada sobre o período de rotação, contudo no dia 15/05/2018 ao entrevistar o diretor, o mesmo me 

informou que a inspeção da escola havia mudado novamente. Na minha entrevista com a inspetora no dia 

23/04/2018 a mesma me informou que estava atendendo à escola desde o início do ano, porém, ainda não tinha 

visitado a escola, pois estavam sem verbas para viagens. 
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escolas. 1 pessoa é de Gouveia, cidade próxima a Diamantina, e a mesma reside em São João 

da Chapada durante os dias que ministra aula. Dessa forma 11 dos 18 sujeitos, ou seja 61%, 

não pertencem à comunidade em que atuam. Esse fato contraria o artigo 48 das DCNEEQEB 

que afirma que “A Educação Escolar Quilombola deverá ser conduzida, preferencialmente, 

por professores pertencentes às comunidades quilombolas” (BRASIL, 2012, p. 16). 

Podemos perceber que os professores com maior tempo de serviço, são moradores da 

comunidade. Uma questão importante de ser mencionada é que o fato do trabalhador não 

residir no local em que atua pode influenciar muito em sua prática. O deslocamento demanda 

tempo, dinheiro e energia. Esses sujeitos só permanecem na comunidade durante o período de 

trabalho, sendo assim, não conhecem totalmente a realidade local e não estão inseridos 

naquela sociedade. A distância do local de origem da pessoa para seu local de trabalho 

favorece para o não pertencimento destes no cargo há longo prazo. É comum uma longa 

rotatividade de pessoas nos cargos dessas escolas.  

O quadro apresenta todas as informações sobre as características dos sujeitos obtidas 

pela entrevista. 
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Quadro 3: Identificação dos professores (as), gestores (a) e inspetoras escolares da Escola Municipal de Quartel do Indaiá e Escola Estadual 

Governador Juscelino Kubitscheck. 

Sujeitos Idade 
Estado 

Civil 
Sexo Cor/Raça Formação 

Pós-

Graduação 

Tempo 

de 

formação 

Cargo 

Tempo 

no 

cargo 

Local de moradia 

1 48 Casada F Parda Normal Superior Sim 12 anos 

Professora 

dos anos 

iniciais 

12 

anos 
Quartel do Indaiá 

2 56 Viúva F Parda 
Psicologia/Licenciatura 

Biologia 
Sim 28 anos 

Inspetora 

escolar 
3 anos Diamantina 

3 43 Casada F Parda 
Licenciatura em Letras 

Português 
Não 11 anos 

Professora 

de Língua 

Portuguesa 

10 

anos 

São João da Chapada/ Quartel do 

Indaiá 

4 51 Casada F Negra 
Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
Não 27 anos 

Professora 

Biologia e 

Ciências 

3 anos Diamantina 

5 51 Divorciada F Negra 
Licenciatura Plena em 

Matemática 
Não 18 anos 

Professora 

de 

Matemática 

1 ano e 

6 

meses 

Diamantina 

6 36 Casado M Pardo 
Licenciatura em Letras 

Inglês 
Não 11 anos 

Professor de 

Inglês 

6 

meses 
Diamantina 

7 27 Solteira F Negra 
Licenciatura em 

Química 
Não 2 anos 

Professora 

de Química 

e Física 

2 

meses 
Gouveia/São João da Chapada 

8 53 Divorciada F Parda 
Licenciatura em 

História 
Sim 25 anos 

Professora 

de História e 

Sociologia 

25 

anos 
São João da Chapada 

9 56 Casada F Parda Pedagogia Sim 24 anos Supervisora 
16 

anos 
São João da Chapada 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos nas entrevistas 
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Quadro 1 – Cont. 

10 33 Solteiro M Pardo 

Licenciatura em 

Educação do Campo- 

Matemática 

Não 2 anos 
Professor de 

Matemática 

2 

meses 
Diamantina 

11 58 Casado M Pardo 
Licenciatura em 

Geografia 
Sim 35 anos 

Professor de 

Geografia 

2 

meses 
Diamantina 

12 54 Solteira F Preta 
Licenciatura Letras 

Português 
Não 10 anos 

Professora 

de Língua 

Portuguesa 

2 anos Diamantina/São João da Chapada 

13 35 Casada F Parda 
Licenciatura em Letras 

e Artes 
Não 12 anos 

Professora 

de Artes 
3 anos São João da Chapada 

14 40 Casada F Parda Pedagogia 
Sim 

(Mestrado) 
16 anos 

Gerente do 

Ensino 

Fundamental 

1 ano e 

4 

meses 

Diamantina 

15 60 Casada F Branca Pedagogia Sim 22 anos 
Inspetora 

escolar 

11 

anos 
Diamantina 

16 46 Solteiro M Preto 
Licenciatura em 

História 
Não 17 anos 

Professor de 

Filosofia 
2 anos São João da Chapada 

17 30 Solteiro M Branca 
Licenciatura em 

Educação Física 
Não 6 anos 

Professor de 

Educação 

Física 

3 a 4 

anos 
Diamantina/São João da Chapada 

18 45 Casado M Pardo 
Licenciatura em 

Matemática 
Sim 15 anos Diretor 

2 anos 

e 6 

meses 

São João da Chapada 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados obtidos nas entrevistas 
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3 O PROCESSO DE RACIALIZAÇÃO DO MUNDO, COLONIALIDADE DO 

PODER E DO SABER 

 

Nesse capítulo iremos discutir sobre os processos de racialização do mundo, 

colonialidade do poder e do saber, o objetivo desse capítulo é trazer a tona discussões teóricas 

a partir da análise de autores que colaboram sobre esses temas e dão subsídios para nossa 

análise.  

As diferenças existentes entre as pessoas e nações são responsáveis pela criação de 

preconceitos. A utilização da raça como mecanismo de diferenciação e hierarquização da 

sociedade é responsável pelo processo de racialização do mundo (IANNI, 1996). De acordo 

com Munanga (2013), começou a se denominar por raça grupos de pessoas com a mesma cor 

de pele a partir do momento em que os Europeus descobriram povos com fenótipos diferentes 

dos deles. Segundo o autor, a partir dessa denominação, os povos europeus passaram a 

classificar essas nações em superiores e inferiores devido à suas características físicas. Essa 

hierarquização considerou brancos como mais inteligentes, bonitos e honestos enquanto 

considerou negros e indígenas como burros, estúpidos e feios. Cabendo assim, aos brancos, o 

direito de controlar e dominar essas nações. Essa hierarquização das raças deu origem ao 

racismo e legitimou a colonização e escravidão.  

Sobre esse aspecto, Lander (2005), afirma que na autoconsciência europeia da 

modernidade, a conformação colonial do mundo é dividida entre ocidental ou europeu (tido 

como o moderno/avançado) e os outros, o restante dos povos e culturas do planeta. 

A conquista ibérica do continente americano é o momento inaugural dos dois 

processos que articuladamente conformam a história posterior: a 

modernidade e a organização colonial do mundo. Com o início do 

colonialismo na América inicia-se não apenas a organização colonial do 

mundo, mas simultaneamente a constituição colonial dos saberes, das 

linguagens, da memória (Mignolo, 1995) (Sic.) e do imaginário (Quijano, 

1992) (Sic.). Dá-se início ao longo processo que culminará nos séculos 

XVIII e XIX e no qual, pela primeira vez, se organiza a totalidade do espaço 

e do tempo todas as culturas, povos e territórios do planeta, presentes e 

passados numa grande narrativa universal. Nessa narrativa, a Europa é - ou 

sempre foi- simultaneamente o centro geográfico e a culminação do 

movimento temporal. Nesse período moderno primevo/colonial deu-se os 

primeiros passos na articulação das diferenças culturais em hierarquias 

cronológicas (Mignolo, 1995: xi) (Sic.) e do que Johannes Fabian chama de 

a negação da simultaneidade (negation of coevalness). Com os cronistas 

espanhóis deu-se início massiva formação discursiva de construção da 

Europa/Ocidente e o outro, do europeu e o índio, do lugar privilegiado do 

lugar de enunciação associado ao poder imperial (Mignolo, 1995: 328) 

(LANDER, 2005, p. 10). 
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Enrique Dussel (2005), ao tratar da modernidade europeia afirma que ao se colocar 

como centro da história universal, faz com que todas as outras culturas sejam consideradas 

periferia. O autor ainda aponta que a modernidade surge no final do século XV como a 

conquista do Atlântico e que se trata de uma justificativa para uma práxis irracional de 

violência e a descreve em 7 passos: 

1. A civilização moderna auto descreve-se como mais desenvolvida e 

superior (o que significa sustentar inconscientemente uma posição 

eurocêntrica).  

2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, bárbaros, rudes, 

como exigência moral.  

3. O caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele 

seguido pela Europa (é, de fato, um desenvolvimento unilinear e à europeia 

o que determina, novamente de modo inconsciente, a falácia 

desenvolvimentista). 

4. Como o bárbaro se opõe ao processo civilizador, a práxis moderna deve 

exercer em último caso a violência, se necessário for, para destruir os 

obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial).  

5. Esta dominação produz vítimas (de muitas e variadas maneiras), violência 

que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase ritual de 

sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de 

serem holocaustos de um sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo 

africano, a mulher, a destruição ecológica, etcetera).  

6. Para o moderno, o bárbaro tem uma culpa (por opor-se ao processo 

civilizador) que permite à Modernidade apresentar-se não apenas como 

inocente, mas como emancipadora dessa culpa de suas próprias vítimas.  

7. Por último, e pelo caráter civilizatório da Modernidade, interpretam-se 

como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da modernização 

dos outros povos atrasados (imaturos), das outras raças escravizáveis, do 

outro sexo por ser frágil, etcetera (DUSSEL, 2005, p.29). 

A partir desses passos, apresentados por Dussel, podemos compreender como se deu 

esse processo de detenção do poder pela Europa que é considerado como modelo de 

civilização, superior às demais nações. Esse processo foi consciente e sustentado fortemente, 

justificando assim a colonização, escravidão e diversas formas de violência. 

Mignolo (2005), aborda a colonialidade do poder como sendo parte indissociável do 

capitalismo e da modernidade desde o século XVI, contribuindo para auto definição Europeia. 

De acordo com o autor, a colonialidade do poder é um processo invisível, europeu, mas que 

tem todo mundo como partícipe em distintas posições. Dessa forma, “[...] a colonialidade do 

poder é o eixo que organizou e continua organizando a diferença colonial, a periferia como 

natureza” (MIGNOLO, 2005, p. 34). 

A configuração da colonialidade no resto do mundo e a modernização na Europa foi 

sustentada como hegemônica pela colonialidade do poder, ficando difícil então se pensar na 

possibilidade da existência da modernidade sem a colonialidade.  
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O imaginário do mundo moderno/colonial surgiu da complexa articulação de 

forças, de vozes escutadas ou apagadas, de memórias compactas ou 

fraturadas, de histórias contadas de um só lado, que suprimiram outras 

memórias, e de histórias que se contaram e se contam levando-se em conta a 

duplicidade de consciência que a consciência colonial geral (MIGNOLO, 

2005, p. 37-38). 

Sobre a colonialidade do poder, Quijano (2005) assinala que houve a codificação das 

diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de raça, baseada em uma suposta 

justificativa biológica que conferia uma situação de inferioridade de uns em relação aos 

outros. Sendo assim, os conquistadores assumiram essa ideia como principal elemento para as 

relações de dominação.  

A globalização em curso é, em primeiro lugar, a culminação de um processo 

que começou com a constituição da América e do capitalismo 

colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. 

Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a classificação social da 

população mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental 

que expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde então 

permeia as dimensões mais importantes do poder mundial, incluindo sua 

racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, origem e 

caráter colonial, mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo 

em cuja matriz foi estabelecido. Implica, consequentemente, num elemento 

de colonialidade no padrão de poder hoje hegemônico (QUIJANO, 2005, p. 

107). 

O autor fortalece essa ideia apontando que, 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 

relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da 

Europa como nova identidade depois da América e a expansão do 

colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram elaboração da 

perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela elaboração teórica da 

ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação 

entre europeus e não europeus. Historicamente, isso significou uma nova 

maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados. Desde então 

demonstrou ser o mais eficaz e durável instrumento de dominação social 

universal, pois dele passou a depender outro igualmente universal, no 

entanto mais antigo, o intersexual ou de gênero: os povos conquistados e 

dominados foram postos numa situação natural de inferioridade, e 

consequentemente também seus traços fenotípicos, bem como suas 

descobertas mentais e culturais. Desse modo, raça converteu-se no primeiro 

critério fundamental para a distribuição da população mundial nos níveis, 

lugares e papéis na estrutura de poder da nova sociedade. Em outras 

palavras, no modo básico de classificação social universal da população 

mundial (QUIJANO, 2005, p. 107-108). 

Essas novas identidades, criadas sobre a ideia de raça foram associadas à natureza dos 

papéis e lugares na divisão global do trabalho. Nessa divisão os negros foram reduzidos à 
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escravidão. Essa distribuição racista do trabalho se manteve ao longo do período colonial. 

Cada forma de controle do trabalho foi associada a uma raça, dessa forma ao obter o controle 

do trabalho se obtia também o controle de um grupo específico. Então, o processo de 

dominação/exploração foi naturalmente associado à raça/trabalho. O trabalho remunerado era 

então, privilégio branco (QUIJANO, 2005). 

Foi com e a partir do circuito comercial do Atlântico que a escravidão se tornou 

sinônimo de negritude (MIGNOLO, 2005, p. 37). Quijano (2005) corrobora ao dizer que na 

América a escravidão foi organizada e estabelecida como mercadoria para mercado mundial e 

que no Brasil os negros eram somente escravos. 

O tráfico transatlântico de escravos perdurou do século XVI até o século de XIX 

(MUNANGA, 2013). Segundo Lima (2013), nesse período cerca de 11 milhões de Africanos 

foram trazidos para a América, sendo que desses aproximadamente 40% foram trazidos para o 

Brasil. No Brasil, o processo de escravização ocorreu juntamente com o período da 

colonização que aconteceu entre os séculos XVI e XVIII. Nesse período, o trabalho escravo 

era utilizado para que a colônia pudesse produzir suas mercadorias em grande escala 

(ALADRÉN, 2013). Após a independência em 1822 o Brasil era o lugar que possuía o maior 

número de africanos fora da África, assim como o maior número de descentes de africanos 

livres (GRINBERG, 2013).  

Somente em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea que declarava extinta a 

escravidão no Brasil e assim todos os brasileiros foram considerados cidadãos iguais perante a 

lei (BRASIL E MENDONÇA, 2013). De acordo com Dantas (2013), a Lei Áurea extinguiu 

definitivamente a escravidão no Brasil, porém, ela não estabeleceu políticas públicas que 

tivessem como objetivo a inclusão social desses negros. 

Moura (1992), também assinala que após a abolição o negro se pensava cidadão, 

contudo, sua cidadania nada mais era do que um símbolo elaborado pelas classes dominantes. 

Assim, os mecanismos repressivos os colocaram num imobilismo social que dura até os dias 

atuais.  

A introdução das teorias raciais para classificou e hierarquizou as sociedades “[...] 

sendo a Europa considerada como modelo de superioridade e civilização e os negros e 

indígenas como inferiores e atrasados” (Dantas, 2013, p. 137). Oliveira (2007), afirma que 

essas teorias Europeias, apropriadas por pensadores brasileiros, confirmam a presença do 

racialismo colocando a população negra no patamar mais baixo da hierarquia de classes. 

Portanto, durante a Primeira República, negros eram excluídos socialmente e sofriam 

descriminação devido à sua raça, eram impedidos de frequentar bares, hotéis, clubes e 
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também encontravam restrições no ingresso em instituições de ensino, ou para assumir cargos 

públicos, sofriam violência policial entre outros tipos de discriminação que os colocavam em 

posição de desigualdade em relação aos brancos (DANTAS, 2013). 

A colonialidade do poder gera outra forma de repressão dos sujeitos colonizados que é a 

colonialidade do saber. Oliveira e Candau (2010), afirmam que a colonialidade do saber é a 

repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeias, negando o legado 

intelectual e histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, então, à categoria de 

primitivos e irracionais, pertencentes a “outra raça”. Para os autores, essa afirmação da 

hegemonia epistemológica da modernidade europeia se trata de um racismo epistêmico.  

Dessa maneira, os conhecimentos dos povos colonizadores são os conhecimentos 

considerados válidos e que deveriam ser impostos aos demais povos. Assim se deu o processo 

de constituição das disciplinas das ciências sociais na modernidade, Lander (2005), diz que, 

É este o contexto histórico-cultural do imaginário que impregna o ambiente 

intelectual no qual se dá a constituição das disciplinas das ciências sociais. 

Esta é a visão de mundo que fornece os pressupostos fundacionais de todo o 

edifício dos conhecimentos sociais modernos. Esta cosmovisão tem como 

eixo articulador central a ideia de modernidade, noção que captura 

complexamente quatro dimensões básicas: 1) a visão universal da história 

associada à ideia de progresso (a partir da qual se constrói a classificação e 

hierarquização de todos os povos, continentes e experiências históricas); 2) a 

naturalização tanto das relações sociais como da natureza humana da 

sociedade liberal-capitalista; 3) a naturalização ou ontologização das 

múltiplas separações próprias dessa sociedade; e 4) a necessária 

superioridade dos conhecimentos que essa sociedade produz (ciência) em 

relação a todos os outros conhecimentos (LANDER, 2005, p. 13). 

O autor complementa seu pensamento ao afirmar que existe então a construção 

eurocêntrica de um padrão epistemológico universal, onde todas as outras formas de 

conhecimento são consideradas diferentes, arcaicas, carentes, inferiores e anterior ao 

desenvolvimento, principalmente por sua inferioridade racial. (LANDER, 2005) 

Quijano (2005) reforça essa ideia ao apontar que nesse novo padrão de poder mundial, a 

Europa deteve também o controle de todas as formas de subjetividade da cultura, 

especialmente do conhecimento e das formas de produzir ciência. Sobre o resultado da 

história do poder colonial o autor reitera que 

Esse resultado da história do poder colonial teve duas implicações decisivas. 

A primeira é óbvia: todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e 

singulares identidades históricas. A segunda é, talvez, menos óbvia, mas não 

é menos decisiva: sua nova identidade racial, colonial e negativa, implicava 

o despojo de seu lugar na história da produção cultural da humanidade. Daí 

em diante não seriam nada mais que raças inferiores, capazes somente de 
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produzir culturas inferiores. Implicava também sua relocalização no novo 

tempo histórico constituído com a América primeiro e com a Europa depois: 

desse momento em diante passaram a ser o passado. Em outras palavras, o 

padrão de poder baseado na colonialidade implicava também um padrão 

cognitivo, uma nova perspectiva de conhecimento dentro da qual o não-

europeu era o passado e desse modo inferior, sempre primitivo (QUIJANO, 

2005, p. 116). 

Miguel Arroyo (2012) nomeia os povos colonizados como Outros Sujeitos. De acordo 

com o autor esses são sujeitos sociais, invisibilizados, entre eles se encontram: os 

quilombolas, indígenas, camponeses, feministas, negros, LGBTQ, pró-teto, moradia, pró-

escola/universidade entre outros. Segundo ele, na história, os Outros sujeitos foram vítimas de 

pedagogias de dominação, subordinação, exclusão e segregação. Um exemplo dado por ele foi 

o processo de colonização das Américas.  

Eles foram “vítimas de ocultamentos, inferiorizações, até de sua sofrida 

história de afirmação, de seus saberes, culturas, identidades. De suas 

pedagogias. Ignorar esses povos e suas pedagogias representa uma lacuna 

intencional nas narrativas da história das ideias e práticas pedagógicas. Qual 

a intenção dessas ignorâncias? Para perpetuar umas das funções da 

autoidentidade das teorias pedagógicas hegemônicas: ignorar os saberes, 

valores, culturas, modos de pensar e de se afirmar e humanizar os povos 

colonizados, dos trabalhadores para, reafirmando sua inferiorização, afirmar 

a função da pedagogia de trazê-los para a cultura e o conhecimento 

legítimos, para a civilização e a maioridade (ARROYO, 2012, p. 30). 

A relação colonial de exploração e dominação desses sujeitos existe ainda nos dias de 

hoje como afirma Maria Paula Menezes (2008), em seu texto “Epistemologias do Sul” em 

que ela afirma que no Norte Global, os 'outros' saberes além da ciência e da técnica são 

produzidos como inexistentes e excluídos da racionalidade moderna. Boaventura de Souza 

Santos (2006) corrobora ao dizer que hoje a forma privilegiada de conhecimento é o 

conhecimento científico. Menezes (2008), afirma ainda que a hierarquização de saberes e de 

sistemas econômicos e políticos, assim como a predominância de culturas de raiz 

eurocêntricas têm sido chamadas de colonialidade do poder.  

Stuart Hall (2005), afirma que existe uma tendência de unificar todas as culturas em 

uma única, sendo fortemente generificadas, desconsiderando as diferenças de classe, raça ou 

gênero de seus membros. Nesse processo as nações ocidentais exercem uma hegemonia 

cultural sobre as culturas colonizadas. 

A colonialidade do poder e do saber atingem então os currículos escolares. As 

instituições de ensino reproduzem as relações de poder presentes na sociedade e dessa 

maneira privilegiam as formas de conhecimento produzidas pelas classes dominantes.  
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A teoria pedagógica moderna continua apegada a essa visão inferiorizante dos 

educandos, povos a colonizar e educar. As pedagogias escolares não reconhecem e não 

validam saberes, modos de pensar e de se pensar-se, de aprender e de educar-se que os 

educandos levam às escolas e às universidades. Saberes, criatividade e autorias docentes são 

controlados no fazer pedagógico (ARROYO, 2012). 

Arroyo (2012, p.33), afirma que “[...] a pedagogia escolar sintetiza essa exclusividade 

rígida do pensamento pedagógico, onde são impensáveis outros saberes e outras pedagogias 

vindas, sobretudo, dos setores desescolarizados ou próprios de seres decretados inferiores 

[...]” e cita Boaventura e Menezes, que corroboram ao afirmar que a “Exclusividade da 

ciência como conhecimento válido e único tornou difícil e mesmo impossível diálogo da 

ciência com outros saberes”. 

No caso do Brasil, sabemos que a cultura negra e quilombola não é a cultura dominante 

sendo assim, desvalorizada e invisibilizada.  Por conseguinte, no interior do sistema de ensino 

a cultura escolar que é transmitida aos alunos é a cultura da classe dominante. Ficando a 

cultura negra e quilombola longe dos currículos escolares. Segundo Almeida (2007) a escola é 

um agente da socialização e ao ser percebida como uma escola de todos, deveria ser 

transmissora do patrimônio cultural do conjunto da sociedade, porém, ela transmite de fato 

somente a cultura dominante, e impõe ao conjunto dos grupos sociais, a cultura de um grupo 

social específico como sendo legítima.  

A pesquisadora Nilma Lino Gomes (2012) assinala que no Brasil a luta da população 

negra, assim como sua história, seus processos de educação e reeducação são invisibilizados 

pelos currículos escolares e pela teoria educacional. Para ela, a hegemonia de um 

conhecimento em detrimento ao outro existe por conta de uma história de exploração, 

dominação e colonização, que faz com que os grupos negros sejam vistos como fora do 

paradigma civilizado e culto. Diz a autora: 

Na escola, no currículo e na sala de aula, convivem de maneira tensa valores, 

ideologias, símbolos, interpretações, vivências e preconceitos. Nesse 

contexto, a discriminação racial se faz presente como fator de seletividade na 

instituição escolar e o silêncio é um dos rituais pedagógicos por meio do 

qual ela se expressa. Não se pode confundir esse silêncio com o 

desconhecimento sobre o assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo 

no contexto do racismo ambíguo brasileiro e do mito da democracia racial e 

sua expressão na realidade social e escolar. O silêncio diz de algo que se 

sabe, mas não se quer falar ou é impedido de falar. (GOMES, 2012, p. 104-

105) 
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Gomes (2011) ao falar das práticas pedagógicas e dos currículos escolares e 

universitários no Brasil, assegura que o histórico de lutas e os saberes produzidos pela 

comunidade negra não são considerados. E que a interpretação do conhecimento e saber na 

ciência moderna resultam em um tipo de racionalidade que excluí as demais formas de pensar 

e conceber o mundo fora do campo científico. Sendo assim, na teoria educacional, existe a 

dificuldade de inserção de outras lógicas e racionalidades e saberes produzidos pelo 

movimento negro, esses saberes vivem um processo de não existência, pois não cabem no 

modelo hegemônico. 

O pesquisador Erisvaldo Pereira dos Santos (2011) corrobora ao afirmar que os 

desdobramentos da história da colonização são diversos, inclusive no campo educacional. De 

acordo com o autor os descendentes de africanos são “[...] vítimas de um silêncio sobre suas 

questões culturais” (p. 9). Segundo ele,  

Vale ressaltar que as estratégias para silenciar e apagar o discurso e a 

memória do patrimônio cultural africano no Brasil foram diversificadas. No 

entanto, nenhuma estratégia tem sido tão exitosa como aquela que a escola 

desenvolveu através do currículo e seus dispositivos de poder e controle, a 

fim de preservar nossa ascendência europeia. Partindo desse pressuposto, 

essa reflexão sobre africanidades e civilização ocidental compreende a 

escola como sendo agência privilegiada de disseminação e manutenção das 

narrativas culturais e ideológicas que incutem os valores da civilização 

ocidental, em detrimento daquelas que se referem aos códigos linguísticos e 

culturais africanos (SANTOS, 2011, p. 9). 

Santos (2011) ainda assinala que mesmo depois da implementação da Lei 10.639/03, 

ainda existe a predominância dos saberes e conhecimentos das elites colonizadoras na escola, 

alimentando assim a manutenção desses grupos que detêm o poder político e econômico. 

Dessa forma, “O modo de vida dos africanos e afrodescendentes, suas lutas, suas crenças, 

suas práticas rituais, suas músicas, seus ritmos e sons, bem como todos os saberes tradicionais 

não estão escolarizados no currículo” (SANTOS, 2011, p. 10). 

 

3.1 Quilombos, Lutas, Resistência e Reconhecimento 

 

Destarte o processo violento de colonialidade do poder e do saber, os povos dominados, 

os negros, sempre lançaram mão de formas de resistência. Dessa forma, ações contrárias à 

escravidão começaram a ser presenciadas a partir do século XVIII (GRINBERG, 2013). Costa 

(2008) aponta que a formação de quilombos em todas as colônias e países do Novo Mundo 

foram estratégias, utilizadas pelos negros escravizados em busca de liberdade, contra o 
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sistema escravista hegemônico. O princípio básico para formação de quilombos era a busca 

por lugares de difícil acesso visando impedir o contato com o mundo branco escravista. 

Segundo o autor, após a abolição da escravidão milhares de escravos migraram para essas 

áreas e implantaram novos quilombos. SANTOS (2011, p. 115), também afirma que “a luta 

empunhada pelos quilombolas é celebrada como a forma mais radical de oposição ao sistema 

escravista”. 

De acordo com Munanga “[...] o quilombo é seguramente uma palavra originária dos 

povos de língua bantu (Ki-lombo, aportuguesado Qui-lombo” (MUNANGA, 2001, p. 23). O 

autor ainda afirma que a presença e significado dessa palavra no Brasil tem haver com alguns 

ramos dos povos bantu que foram trazidos e escravizados.  

Para Clovis Moura (1992), a distribuição da população negra no Brasil foi feita na 

condição de inferioridade econômica e social. Essas pessoas foram as grandes povoadoras do 

nosso território. Além de povoar, criaram comunidades rurais em todo território nacional, os 

quilombos, sendo fundados dessa forma núcleos populacionais, muitos esses que existem até 

hoje.  

Moura (1992) também define os quilombos, assim como o processo de quilombagem. 

De acordo com ele esse processo foi o tipo de manifestação mais importante de contradição 

ao sistema escravista. 

Entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia organizado e 

dirigido pelos próprios escravos que se verificou durante o escravismo 

brasileiro em todo território nacional. Movimento de mudança social 

provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, 

solapou suas bases em diversos níveis - econômico, social e militar - e influi 

poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em crise fosse 

substituído pelo trabalho livre (p. 22) 

O quilombo aparece assim, como aquele módulo de resistência mais 

representativo (quer pela sua quantidade, quer pela sua continuidade 

histórica) que existiu. Estabelecia uma fronteira social, cultural e militar 

contra o sistema que oprimia o escravo, e se constituía numa unidade 

permanente e mais ou menos estável na proporção em que as forças 

repressivas agiam menos ou mais ativamente contra eles. Dessa forma, o 

quilombo é o centro organizacional da quilombagem [...].  Entendemos, 

portanto, por quilombagem, uma constelação de movimentos de protesto do 

escravo, tendo como centro organizacional o quilombo, do qual partiam ou 

para ele convergiam e se aliavam as demais formasde rebeldia (p. 23) 

De acordo com Munanga (2001), o quilombo no Brasil é sem dúvidas uma cópia do 

africano que foi construído pelos negros escravizados como forma de oposição à estrutura 

escravocrata a partir da implantação de uma nova composição política onde se reuniram todos 

os oprimidos. Os escravizados se revoltam e organizam fugas das fazendas, senzalas e 
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plantações ocupando partes não povoadas e de difícil acesso. Esses espaços imitavam o 

modelo africano e eram transformados em campos de iniciação à resistência que eram abertos 

a todos os oprimidos da sociedade, incluindo negros, índios e brancos. 

Em obra compilada pelo CEDEFES (2008, p.35) “[...] o quilombo sempre foi 

combatido durante todo o período da escravidão”. Arruti (2000) corrobora ao dizer que a 

designação histórica de quilombo está associada a uma legislação repressiva, de origem 

colonial onde em sua origem remetia a um tipo de formação social caracterizada pela busca da 

invisibilidade frente aos aparelhos repressivos do Estado.  

Inicialmente os quilombos eram definidos pelo Conselho Ultramarino em 1740 como 

“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; MANZOLI TURATTI; 

PEREIRA DE CARVALHO, 2002).  

Somente na Constituição de 1988 o artigo n.º 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição essas comunidades tiveram seu reconhecimento 

legal ficando definido que “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. Sampaio (2008) afirma que nesse texto se rompe com a ideia de que o 

Brasil era uma nação homogênea com uma só língua e credo se assumindo pela primeira vez 

como país pluriétnico e multicultural. O autor salienta também que ainda hoje o artigo 68 não 

teve sua aplicação implementada plenamente evidenciando a situação de desigualdade de 

direitos que se encontram essa população. 

Em 2003 a partir do decreto n. 4.887/2003, teve regulamentado o procedimento de 

reconhecimento dessas comunidades ficando definido que: 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003a). 

Sampaio (2008) aponta que, embora o decreto 4887/03 preveja tais procedimentos, 

ainda não se encontram viabilidade necessária e vontade política do poder público para 

efetivação e titulação das terras. Miranda (2015) também assinala que mesmo com esse 

reconhecimento legal, é perceptível a persistência da acepção criminal e subalterna atribuída 

aos quilombos no Brasil e que a presença dessa definição em práticas discursivas que vão 
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desde livros didáticos e de literatura infantil até o aparato midiático corrobora com o que a 

sociologia das ausências
13

 classifica como produção ativa da invisibilidade.  

Assim, a conjugação de lógicas, como a da classificação social que impõe a 

naturalização das diferenças e a da escala dominante, que opõe o global ao 

local, atuam de modo a conferir inexistência ao aquilombamento – relegado 

ao período da escravidão no Brasil – e inferioridade às comunidades 

quilombolas – presas ao passado, marcadas por ignorância e 

improdutividade. O tenso processo de reconhecimento jurídico das 

comunidades remanescentes de quilombo no Brasil demonstra a perpetuação 

do poder colonial [...] (MIRANDA, 2012, p. 4). 

Assim sendo, os quilombos no Brasil ainda são vistos como instituições do passado e 

muitos não possuem seu reconhecimento legal. De acordo com Leite (2000) as organizações 

quilombolas vêm lutando nos últimos vinte anos pelo direito de permanecerem em suas terras 

e terem seu reconhecimento legal assim como o livre exercício de suas práticas, crenças 

sociais e valores. Mas podemos observar que ainda hoje esse direito não é garantido a todas as 

comunidades.  

Silva (2001 p. 356) afirma que os quilombos são “núcleos de resistência 

contemporâneos”. Segundo o autor nesse espaço existe o uso e posse comum das terras, 

lógica essa que se contrapõe a lógica de inserção capitalista de terras no mercado. Os 

quilombos são mantidos por uma identidade fundada nos territórios ocupados, onde os 

quilombolas desenvolvem práticas culturais, religiosas, de moradia e trabalho. “Falar dos 

quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política e, 

consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção” (LEITE, 2000, p. 

333). 

O reconhecimento dos quilombos, assim como as demais conquistas do movimento 

negro, faz parte das lutas desses povos. Que apesar da inferiorização sofrida por eles na 

história, os movimentos sociais se afirmam atores nessa tensa e histórica pedagógica. Nas 

suas ações, lutas por humanização e emancipação se mostram sujeitos centrais na afirmação e 

fortalecimento das pedagogias de libertação
14

, se tornando sujeitos de contestação e 

                                                           
13

 A sociologia das ausências trata-se de uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na 

verdade, activamente produzido como tal, isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe. O seu 

objecto empírico é considerado impossível à luz das ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples 

formulação representa já uma ruptura com elas. (SANTOS, 2002, p. 246) 

14
 Segundo Paulo Freire (1987) a razão da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Para o 

autor, a educação deve implicar na superação da contradição educador-educandos para que estes se façam 

ambos, simultaneamente, educadores e educandos. 
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desestabilização das pedagogias hegemônicas de desumanização e subordinação. Eles 

constroem e afirmam outras pedagogias, outras formas de ser, existir e aprender. 

A partir da Constituição Federal promulgada em 1988, cujo artigo 68 das 

Disposições Transitórias prevê o reconhecimento da propriedade das terras 

dos “remanescentes das comunidades dos quilombos”, o debate ganha o 

cenário político nacional. Por trás de algumas evidências, pistas e provas, 

surgem novos sujeitos, territórios, ações e políticas de reconhecimento. 

Delineiam-se desde então novas questões de identidade que perpassam as 

lutas por cidadania e sua versão trágica e festiva, a folclorização (LEITE, 

2000, p. 335-336). 

A autora aponta ainda que 

Desde os anos 30, algumas vozes militantes defendem fortemente a idéia de 

reparação, da abolição como “um processo inacabado” e da “dívida”, em 

dois planos: a herdada dos antigos senhores e a marca que ficou em forma de 

estigma, seus efeitos simbólicos, geradores de novas situações de exclusão. 

A exclusão como fato e como símbolo. Os militantes procuram ver o 

conceito de quilombo como um elemento aglutinador, capaz de expressar, de 

nortear aquelas pautas consideradas cruciais à mudança, de dar sustentação à 

afirmação da identidade negra ainda fragmentada pelo modelo de 

desenvolvimento do Brasil após a abolição da escravatura (LEITE, 2000, p. 

339-340). 

Em seu texto sobre o artigo 68 do ADCT/CF de 88, Ferreira (2010) assinala a 

importância das pressões do movimento negro no reconhecimento dessas comunidades. De 

acordo com a autora o Movimento Negro mostrou-se presente e atuante durante os trabalhos 

da Assembléia Nacional Constituinte (ANC) de 1987, e contribuiu para influenciar tanto os 

parlamentares quanto a opinião pública. Assim, floresceu a temática da ação afirmativa, como 

sistema de cotas raciais, necessidade de reparação história, melhora no acesso à educação e 

serviços públicos em geral assim como o reconhecimento das comunidades quilombolas, 

reconhecimento cultural, étnico e fundiário. Foram reconhecidos dessa forma atores sociais, 

sujeitos de direito.  

A estratégia politizada do Movimento Negro agira no sentido de denúncia à 

discriminação racial, contando com intelectuais negros e parlamentares, que 

expuseram e desacreditaram a ideologia da democracia racial. Desse modo, 

articula-se na participação da elaboração da nova Constituição, pela 

importante presença durante os trabalhos da ANC, marcada pela diversidade 

de interesses que se fizeram presentes na arena constitucional, esta que 

mostrara traços da própria democracia racial, o que impede a compreensão 

das desigualdades de origem racial. Todavia, pelo outro lado na constituinte 

tem-se uma segunda concepção, que vê no mito da democracia racial a causa 

para a persistência do racismo no Brasil, visível na forma subalterna como a 

população negra foi integrada e nas péssimas condições de vida dessa 

população. O combate ao racismo, através da explicitação das hierarquias 
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raciais embutidas nas estruturas sociais, é objetivo do movimento negro 

(FERREIRA, 2010, p. 4). 

Foi assegurado, na Constituição “[...] o reconhecimento da pluralidade étnica da 

sociedade brasileira e a garantia do ensino das contribuições das diferentes etnias na formação 

do povo brasileiro” (OLIVEIRA & CANDAU, 2010, p. 29). Para os autores esse jurídico 

atendeu às reivindicações dos movimentos negros, que vinham sinalizando a importância do 

ensino da história dos negros nos currículos escolares, e o reconhecimento do caráter 

pluriétnico da nação brasileira. 

 

3.2 Educação 

 

Como podemos perceber, nessa história de luta do movimento negro, umas das 

principais reivindicações sempre foi a educação. Assim como os demais direitos, o acesso à 

educação foi negado aos negros ao longo da história e se apresenta como uma das principais 

reivindicações desse grupo desde o século XIX (OLIVEIRA E SACRAMENTO, 2013). A 

partir da década de 1990, diante das pressões do movimento social negro, o governo brasileiro 

começou a discutir mais sobre as ações afirmativas e a necessidade de reparação para os 

negros inclusive na área da educação. 

Oliveira e Candau (2010) também afirmam que essas discussões se intensificaram nos 

anos 90. O conceito de afrodescendência é fortalecido como um fator de mobilização social e 

definição de pertencimento étnico. Assim, nesse momento a cultura passa a ser associada 

identidade e etnia, e se torna fundamental nas discussões sobre currículo e educação em geral.  

Durante os anos pós-promulgação da Constituição, novos e velhos debates 

ocuparam o cenário acadêmico e social. Aprofundou-se a ruptura com o mito 

da democracia racial e avançou-se para as discussões no campo das ações 

afirmativas, com a polêmica acerca das cotas, principalmente raciais, nas 

universidades. Além disso, os chamados temas de interesse dos 

afrodescendentes adquirem maior visibilidade no universo das pesquisas 

acadêmicas em várias áreas do conhecimento. (OLIVEIRA & CANDAU, 

2010, p. 29) 

Dessa maneira, nas reformas educacionais dos anos 90, o MEC lança mão dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1996) indicavam a necessidade de uma educação que 

reconhecesse a pluralidade cultural como uma característica da nossa nação. No documento 

houve a incorporação dos temas transversais relativos à diversidade, se destacou a 

importância dos conhecimentos históricos e criticava a visão eurocêntrica da educação 

(OLIVEIRA & CANDAU, 2010). 



64 

A partir dos anos 2000 mais iniciativas de reparação para a educação foram tomadas 

pelo Governo a partir das reivindicações do movimento negro. Gomes (2011) afirma que o 

movimento negro também influenciou os principais órgãos de pesquisa do Brasil. E que esse 

reconhecimento político possibilitou várias mudanças como o processo de implementação de 

políticas públicas e práticas de ação afirmativa. A autora assegura ainda que o movimento 

negro foi o maior responsável pelo reconhecimento do direito à educação para a população 

negra e que a partir de 2003, no governo Lula, houve um aprofundamento no debate racial na 

educação com a instituição da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 

em 2003, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secadi), em 

2004 no Ministério da Educação. 

Entre elas, se encontra a Lei n.º 10.639/03 que alterou a lei nº 9.394/96 que insere os 

conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo escolar. Em 2004 o CNE 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira (ABREU, 2013).  

Sobre as comunidades quilombolas, em 2004 foi lançado o Programa Brasil Quilombola 

que tem por objetivo a consolidação dos marcos da política de Estado das áreas quilombolas, 

foi instituída ainda a Agenda social quilombola a partir do decreto n.º 6261/2007 que tem 

ações em várias áreas para essas comunidades. Inclusive a educação. Os eixos de ação do 

programa se dividem em 4. São eles: acesso a terra; Infraestrutura e Qualidade de 

Vida; Desenvolvimento Local e Inclusão Produtiva e Direitos e Cidadania. Esse último eixo 

engloba a educação. Trata-se da ampliação e melhoria da estrutura física das escolas, 

formação de professores e implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

educação escolar quilombola (BRASIL, 2013).  

Ferreira (2010) aponta ainda o Decreto Federal no. 6.872, de 04 de junho de 2009, que 

aprovou o Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (PLANAPIR) e 

instituiu o Comitê de Articulação e Monitoramento, que é destinado a grupos indígenas, 

negros, ciganos, e comunidades quilombolas, tendo como eixos fundamentais: Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico; Educação; Saúde; Direitos Humanos; Segurança Pública; 

Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar e Infraestrutura. 

Entretanto, a Educação Quilombola foi citada pela primeira vez como modalidade de 

educação em 2010 nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica 

instituída pela Resolução n. 4/2010 que traz em artigo único que: 
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Art. 41. A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades edu-

cacionais 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 com nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a 

diversidade cultural (BRASIL, 2010a) 

Miranda (2012, p. 371) afirma que,  

a implantação
15

 da modalidade de educação quilombola insere-se numa 

trajetória de discussões no campo educacional iniciada ainda na década de 

1980 e marcada por alto grau de mobilização em torno da reconstrução da 

função social da escola. 

A trajetória de luta enfrentada pelo movimento negro e pelas organizações quilombolas 

até a formulação das Diretrizes Curriculares Quilombolas, também são parte das ações desses 

movimentos pelo direito à educação desde o século XX. Miranda (2012) afirma que em 

estudos sobre a sociedade brasileira dos anos 1980 é reconhecido que a atuação dos 

movimentos sociais combinou a exigência do acesso a direitos iguais com a reivindicação de 

reconhecimento de grupos então definidos como minorias.  

Após o término da escravidão, e mesmo antes do fim institucional, a 

população negra lançou mão de diversas estratégias na luta contra tudo 

aquilo que os impediam e na recriação de uma possibilidade de vida mais 

autônoma e identitária (MACHADO, 2009, p. 140-141). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação 

Básica que foram estabelecidas em 05 de junho 2012
16

, fazem parte das lutas pelos direitos 

dos quilombolas. Ela se “[...] destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e 

urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política e econômica” 

(BRASIL, 2012, p. 3). De acordo com o documento é dever da União, Estados e Municípios a 

efetivação da modalidade. Os objetivos das diretrizes são os seguintes: 

I – orientar os sistemas de ensino e as escolas de Educação Básica da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos;  

II – orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos 

sistemas de ensino visando garantir a Educação Escolar Quilombola nas 

                                                           
15

 A autora usa o temo implantação no lugar de implementação devido ao estágio inicial em que esse processo de 

encontra no estado de Minas Gerais. 

16
 Parecer CNE/CEB N.º 16/2012. 
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diferentes etapas e modalidades, da Educação Básica, sendo respeitadas as 

suas especificidades; 

III – assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem 

estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas 

socioculturais, políticas e econômicas das comunidades quilombolas, bem 

como os seus processos próprios de ensino aprendizagem e as suas formas 

de produção e de conhecimento tecnológico; 

IV – assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas 

quilombolas e das escolas que atendem estudantes oriundos desses territórios 

considerem o direito de consulta e a participação da comunidade e suas 

lideranças, conforme o disposto na Convenção 169 da OIT;  

V – fortalecer o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na oferta da Educação 

Escolar Quilombola; 

VI – zelar pela garantia do direito à Educação Escolar Quilombola às 

comunidades quilombolas rurais e urbanas, respeitando a história, o 

território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicionais;  

VII – subsidiar a abordagem da temática quilombola em todas as etapas da 

Educação Básica, pública e privada, compreendida como parte integrante da 

cultura e do patrimônio afro-brasileiro, cujo conhecimento é imprescindível 

para a compreensão da história, da cultura e da realidade brasileira 

(BRASIL, 201. p.4-5). 

 

Como citado nos seus objetivos, essas diretrizes fazem parte das políticas públicas 

voltadas para os povos quilombolas que atendem uma legislação adotada em 7 de junho 1989 

que é a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos 

Indígenas e Tribais. Essa convenção tratava dos direitos, dos povos indígenas e tribais e 

regulamentava a ação dos governos para com esses povos indígenas e tribais entre esse papel 

do estado na promoção de políticas públicas que garantam uma educação de qualidade e 

valorização da cultura e saberes desses povos. No Brasil esse texto só foi aprovado em 2002 

no decreto legislativo n.º 143. Sendo promulgado somente em 19 de abril de 2004 através do 

decreto n.º 5051. Em 7 de fevereiro de 2007 o decreto n.º 6040 Instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) sob a 

coordenação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e em 9 de 

maio de 2016 através do Decreto n.º 8750 o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT).  

As DCNEEQEB citam ainda os princípios políticos pedagógicos no qual a educação 

quilombola deve ser regida. São eles: 

I – direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade; 

II – direito à educação pública, gratuita e de qualidade; 

III – respeito e reconhecimento da história e da cultura afro-brasileira como 

elementos estruturantes do processo civilizatório nacional;  

IV – proteção das manifestações da cultura afro-brasileira; 

V – valorização da diversidade étnico-racial;  
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VI – promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

VII – garantia dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, 

ambientais e do controle social das comunidades quilombolas;  

VIII – reconhecimento dos quilombolas como povos ou comunidades 

tradicionais; 

XIX – conhecimento dos processos históricos de luta pela regularização dos 

territórios tradicionais dos povos quilombolas;  

X – direito ao etnodesenvolvimento entendido como modelo de 

desenvolvimento alternativo que considera a participação das comunidades 

quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto de vista ecológico, a 

sustentabilidade e as suas formas de produção do trabalho e de vida;  

XI – superação do racismo – institucional, ambiental, alimentar, entre outros 

– e a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito e discriminação 

racial;  

XII – respeito à diversidade religiosa, ambiental e sexual;  

XV – superação de toda e qualquer prática de sexismo, machismo, 

homofobia, lesbofobia e transfobia;  

XVI – reconhecimento e respeito da história dos quilombos, dos espaços e 

dos tempos nos quais as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

quilombolas aprendem e se educam;  

XVII – direito dos estudantes, dos profissionais da educação e da 

comunidade de se apropriarem dos conhecimentos tradicionais e das formas 

de produção das comunidades quilombolas de modo a contribuir para o seu 

reconhecimento, valorização e continuidade;  

XVIII – trabalho como princípio educativo das ações didático-pedagógicas 

da escola;  

XIX – valorização das ações de cooperação e de solidariedade presentes na 

história das comunidades quilombolas, a fim de contribuir para o 

fortalecimento das redes de colaboração solidária por elas construídas;  

XX – reconhecimento do lugar social, cultural, político, econômico, 

educativo e ecológico ocupado pelas mulheres no processo histórico de 

organização das comunidades quilombolas e construção de práticas 

educativas que visem à superação de todas as formas de violência racial e de 

gênero (BRASIL, 2012, p. 5-6). 

Apesar da existência dessas diretrizes, dos decretos e programas, o cumprimento destes 

não se faz de forma efetiva. Em seu texto sobre a Educação Escolar Quilombola em Minas 

Gerais, Miranda afirma que, 

A implantação da modalidade de educação quilombola insere-se no conjunto 

mais amplo de desestabilização de estigmas que definiram, ao longo de 

nossa história, a inserção subalterna da população negra na sociedade e, con-

sequentemente, no sistema escolar. A educação escolar destinada à 

população remanescente de quilombos encontra-se em situação adversa, 

marcada pela inexistência de escolas localizadas nas comunidades ou pelo 

funcionamento precário das escolas existentes (MIRANDA, 2012, p. 374) 

A autora ainda afirma que em Minas Gerais existe um total de 140 escolas em áreas 

remanescentes de quilombos. A estrutura física, na maioria das vezes, é muito precária, e 

várias funcionam em prédios adaptados. 
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Miranda (2012) assinala outro problema enfrentado na implantação da educação 

quilombola que é a formação de professores. De acordo com ela a formação dos(as) 

professores(as) está muito aquém da realidade e da necessidade da população quilombola, foi 

apontado que quando o professor(a) não pertence à comunidade, dificilmente ele(a) consegue 

compreender o universo diferenciado dos(as) estudantes e que em alguns casos houve relatos 

de racismo no tratamento dos estudantes e de menosprezo. A autora assinala ainda que muitos 

desses problemas se dão pela falta de ação do poder público que muitas vezes não reconhece a 

comunidade como quilombola sendo caracterizada como rural, e finaliza afirmando que “de 

modo geral, no que se refere à política de educação, as comunidades remanescentes de 

quilombo em Minas Gerais encontram-se em grande desvantagem em relação à população 

geral. Desconhecimento e precariedade ainda caracterizam os indicadores do atendimento 

escolar”
17

. 

Esse não cumprimento das legislações indica a conservação das diferenças sociais na 

nossa sociedade e, por conseguinte no interior do sistema de ensino. As legislações se 

apresentam como uma alternativa para a descolonização dos currículos. Gomes (2012) afirma 

que o processo de educação dos negros é invisibilizado pelos currículos escolares e pela teoria 

educacional. 

Portanto, é necessário um movimento que vá além das leis. Oliveira & Candau (2010) 

assinalam que o processo de descolonização é o ato de dar visibilidade às lutas contra a 

colonialidade a partir dos grupos invisibilizados, de sua cultura, práticas sociais, epistêmicas e 

políticas. Eles afirmam que a meta é uma reconstrução total do ser, poder e saber.  

O projeto descolonizador permite então que os grupos subalternos, como negros e 

índios, criem variadas estratégias para produção de conhecimento. Dessa forma, segue-se em 

sentido a uma perspectiva de mundo mais justo, de um novo espaço epistemológico que incluí 

os conhecimentos subalternizados. E não se restringe somente à simples inclusão de novos 

conteúdos aos currículos, se trata de uma transformação estrutural e sócio-histórica. Busca-se 

a construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. Para que a 

pedagogia colonial aconteça é necessário então a superação dos padrões epistemológicos 

hegemônicos e na afirmação de novos espaços de enunciação epistêmica (OLIVEIRA & 

CANDAU, 2010). 

                                                           
17

 Ibidem, p. 377. 
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Os autores apontam como um dificultador dessa descolonização é o mito da democracia 

racial que ainda está presente na nossa sociedade e estabelece um padrão de identidade branco 

com referências eurocêntricas no reconhecimento social e cultural.  

Gomes (2012) afirma que ao se ampliar o direito à educação, mais pessoas 

invisibilizadas tem acesso aos meios de educação, e que a chegada desses sujeitos ao sistema 

de ensino, com suas diversas formas de conhecimento, questionam o currículo eurocêntrico e 

colonizador. Ela afirma ainda que para o ensino das relações étnico-raciais é necessária uma 

mudança das práticas, a descolonização dos currículos, o questionamento dos lugares de 

poder, e indagação sobre direitos e privilégios. Necessita ainda de um diálogo entre escola, 

currículo e realidade social. Sobre a formação de professores assinala ser necessário a formar 

professores reflexivos. Sobre todo esse processo, o mesmo autor afirma que: 

Portanto, a descolonização do currículo implica conflito, confronto, 

negociações e produz algo novo. Ela se insere em outros processos de 

descolonização maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do saber. 

Estamos diante de confrontos entre distintas experiências históricas, 

econômicas e visões de mundo. Nesse processo, a superação da perspectiva 

eurocêntrica de conhecimento e do mundo torna-se um desafio para a escola, 

os educadores e as educadoras, o currículo e a formação docente. 

Compreender a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos 

por meio de sua codificação com a idéia de raça; entender a distorcida 

relocalização temporal das diferenças, de modo que tudo aquilo que é não-

europeu é percebido como passado (Quijano, 2005) e compreender a 

ressignificação e politização do conceito de raça social no contexto brasileiro 

(Munanga e Gomes, 2006) são operações intelectuais necessárias a um 

processo de ruptura epistemológica e cultural na educação brasileira. Esse 

processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar os nossos currículos 

não só na educação básica, mas também nos cursos superiores (GOMES, 

2012, p. 107-108). 

Como foi possível perceber no capítulo de revisão da bibliografia de pesquisas 

realizadas nesse campo de estudo, essas lesgilações não são cumpridas efetivamente. 

Portanto, a maioria das escolas quilombolas continuam com o currículo eurocêntrico que 

desconsidera a cultura, saberes e conhecimentos desses povos.  

 

3.3 Educação Quilombola e a Constituição Federal (CF) 

 

O Direito à educação e a uma educação de qualidade, é garantido por lei no Brasil e em 

diversos países. Cury (2002) aponta que hoje em dia, praticamente todos os países do mundo 

asseguram, em seus textos legais, o acesso de seus cidadãos ao ensino básico. Segundo este 

autor isso se deve, pois, “[...] a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania, e tal 
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princípio é indispensável para políticas que visam à participação de todos nos espaços sociais 

e políticos e, mesmo, para reinserção no mundo profissional”
18

. 

No nosso país esse direito é garantido desde a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. O art. 205 desse texto afirma que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Esse documento também assegura a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e a garantia de padrão de qualidade. Contudo, autores como Azevedo 

(2004), Cury (2002; 2008) e Oliveira e Araújo (2005) afirmam que apesar de esse direito estar 

previsto em lei, muitas pessoas ainda não têm acesso à uma educação de qualidade. Eles 

apontam também a permanência dos níveis de desigualdades sociais, incluindo raça, gênero e 

etnia, entre os brasileiros. 

Na Constituição de 1988, o dever do estado para com a educação se dava inicialmente 

pela oferta do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para todos incluindo aqueles que 

não tiveram acesso na idade própria. Posteriormente esse texto foi alterado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) aprovada em 1996 e modificada pela Lei n.º 

12.796, de 2013, ficando definido assim a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 

anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 1988; 

1996; 2013) 

Tivemos assim, a incorporação da palavra "básica" ao conceito de educação. Cury 

(2008, p. 294) afirma que “[...] a expressão ‘educação básica’ no texto de uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – é um conceito, é um conceito novo, é 

um direito e também uma forma de organização da educação nacional”. O autor afirma ainda 

que esse conceito de educação básica se mostra muito inovador ao considerar que o Brasil é 

um país onde, de uma forma totalmente elitista e seletiva, negou ao povo o direito à educação 

escolar e por se tratar de um direito juridicamente protegido é necessário que ele seja 

garantido e cercado de todas as condições.  

É possível observar ao longo do texto da LDB que o conceito de educação básica vem 

muitas vezes acompanhado do adjetivo comum, Cury explica o que esse adjetivo significa no 

contexto dessa legislação.  

                                                           
18

 Ibidem. p. 246. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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A ligação entre a dimensão básica e o conceito de comum, na educação, 

carrega um sentido próprio. Comum opõe-se a uma educação específica (do 

tipo ensino profissional), de classe (que constitua um privilégio) ou mesmo 

que carregue algum diferencial mesmo que lícito (escola confessional). A 

noção de comum associada à educação básica é um direito (em oposição a 

privilégio) e busca, em sua abertura universal, o aprendizado de saberes 

válidos para toda e qualquer pessoa, responde a necessidades educativas do 

desenvolvimento humano como um patrimônio cultural. O “comum” vai 

mais além de um “para todos”, reportando-se a conhecimentos científicos, à 

igualdade, à democracia, à cidadania e aos direitos humanos (TEIXEIRA 

apud CURY, 2008 p. 300). 

Se por um lado a educação também iria se pautar em elementos comuns necessários à 

todos, ela também objetivou o combate à desigualdade, à discriminação e à intolerância. Cury 

(2002; 2008) aponta para a questão do direito à diferença, como forma de interferir nas 

desigualdades sociais. A educação básica ficou responsável então por atender determinados 

grupos sociais como os afrodescendentes e as pessoas com deficiência, pessoas essas que 

necessitam de uma desconstrução de estereótipos, preconceitos e discriminações. Segundo 

Cury (2008, p. 301) “[...] o reconhecimento das diferenças nesse momento da escolaridade é 

factível com o reconhecimento da igualdade”. Cury (2002) também afirma que, no direito à 

diferença é que se mesclam questões de gênero com etnia, credo e outras. Dessa forma ele 

assinala que: 

A defesa das diferenças, hoje tornada atual, não subsiste se levada adiante 

em prejuízo ou sob a negação da igualdade. Estamos assim diante do homem 

como pessoa humana em quem o princípio de igualdade se aplica sem 

discriminações ou distinções, mas estamos também ante o homem concreto 

cuja situação deve ser considerada no momento da aplicação da norma 

universal. Por isso, os Estados democráticos de direito zelam em assinalar as 

discriminações que devem ser sempre proibidas: origem, raça, sexo, religião, 

cor, crença. Ao mesmo tempo, seria absurdo pensar um igualitarismo, uma 

igualdade absoluta, de modo a impor uniformemente as leis sobre todos os 

sujeitos e em todas as situações. Um tratamento diferenciado só se justifica 

perante uma situação objetiva e racional e cuja aplicação considere o 

contexto mais amplo. A diferença de tratamento deve estar relacionada com 

o objeto e com a finalidade da lei e ser suficientemente clara e lógica para a 

justificar (CURY, 2002, p. 255-256). 

O autor descreve ainda que "a especificação"
19

 acontece quando são reconhecidos novos 

direitos" e dá exemplos reais de quando isso acontece como: crianças menores de 6 anos que 

tem uma escola adequada à sua idade, ou quando mulheres, jovens e adultos tem seu direito 

de entrar em escola reconhecidos, ou ainda no caso de pessoas com deficiências e que passam 

a exigir um modelo próprio educacional, que atenda às suas peculiaridades.  

                                                           
19

 Esse termo foi definido por Bobbio (1992), Cury o utiliza como sinônimo à diferença. 
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Uma questão associada ao direito à educação básica é a qualidade do ensino. No texto 

da Constituição também fica definido que, além da garantia ao acesso e permanência na 

escola, o estado ainda deve garantir um padrão de qualidade para o ensino (BRASIL, 1988). 

Oliveira e Araújo afirmam que é muito difícil encontrar um consenso sobre o que seja a 

qualidade de ensino e como mensura-lá. Sendo assim, eles afirmam que no Brasil essa 

qualidade foi percebida com base em três significados distintos, 

[...] um primeiro, condicionado pela oferta limitada de oportunidades de 

escolarização; um segundo, relacionado à idéia de fluxo, definido como 

número de alunos que progridem ou não dentro de determinado sistema de 

ensino; e, finalmente, a idéia de qualidade associada à aferição de 

desempenho mediante testes em larga escala (OLIVEIRA & ARAÚJO, 

2005, p. 8). 

Os autores apontam ainda que foi partir do processo de expansão das oportunidades 

escolares, pela incorporação de parcelas da população que possuíam experiências culturais 

diferentes das dos grupos que as frequentavam, e que anteriormente não tinham acesso, que 

esta absorveu as tensões, as contradições e as diferenças presentes na sociedade. Eles também 

assinalam que só recentemente o Brasil atingiu os índices de escolarização obrigatória que 

foram alcançados por diversos países da Europa desde o século XX (OLIVEIRA & ARAÚJO, 

2005).  

Mesmo alcançando o acesso às escolas, esse grupo de pessoas enfrentavam dificuldades 

para prosseguir dentro desse sistema de ensino. Sendo assim, o desafio do acesso muda para a 

permanência com sucesso. Aparecem também os testes padronizados em alta escala. Os 

resultados desses testes permitiram constatar que a ampliação do acesso à escola não foi 

suficiente para eliminar as fortes desigualdades regionais e internas dos próprios sistemas. Ao 

se pensar nas taxas de aprovação, repetência, evasão e DIS (distorção idade série) fica claro 

que, toda a política para melhoria da educação, fez com que houvesse um avanço geral da 

produtividade do sistema de ensino, contudo, a evolução ocorreu sem a eliminação das 

históricas desigualdades sociais e regionais (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2015). 

Dessa forma, a educação como direito, o direito à diferença, e a qualidade do ensino, 

apesar de serem previstos em lei ainda não são totalmente efetivados no Brasil. Assim, “[...] 

ingressamos no terceiro milênio sem termos assegurado o direito à escolarização fundamental 

de qualidade para maioria da população, o que exemplifica tanto a permanência quanto o 

agravamento dos níveis da desigualdade social historicamente imperantes entre nós” 

(AZEVEDO, 2004, p. 7-8). Cury corrobora ao dizer que:  
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Mesmo com declarações e inscrição em lei, o direito à educação ainda não se 

efetivou na maior parte dos países que sofreram a colonização. As 

conseqüências da colonização e escravatura, associadas às múltiplas formas 

de não-acesso à propriedade da terra, a ausência de um sistema contratual de 

mercado e uma fraca intervenção do Estado no sistema de estratificação 

social produzirão sociedades cheias de contrastes, gritantes diferenças, 

próprias da desigualdade social. A persistência desta situação de base 

continua a produzir pessoas ou que estão “fora do contrato” ou que não estão 

tendo oportunidade de ter acesso a postos de trabalho e bens sociais 

mínimos. Isto explica o enorme número de pessoas que sequer possui 

educação primária, sendo ainda grande o número de pessoas que possui 

poucos anos de escolaridade. A pirâmide educacional acompanha muito de 

perto a pirâmide da distribuição da renda e da riqueza (CURY, 2002, p. 258). 

O Brasil é um exemplo de país que sofreu a colonização, e que o direito à educação 

ainda não se efetivou. Podemos citar como grupo de pessoas que ainda não possuem o direito 

à educação efetivado, as comunidades quilombolas. Esses grupos de pessoas se encontram em 

situações adversas, marginalizados, discriminados e invisibilizados. 

A não implementação dessas legislações, o descaso e precariedade em que se encontra a 

educação escolar quilombola, e os demais problemas enfrentados por esses sujeitos, ferem os 

princípios do direito à educação, à diferença e qualidade previstos em lei. Como se tratam de 

leis oficiais, esse direito deve ser garantido para esses sujeitos. No caso do acesso à educação, 

esse pode ser acionado pelo uso da justiça. Contudo, a questão acerca da qualidade do ensino 

é subjetiva, pois não há parâmetros de julgamento, sendo assim, fica mais difícil recorrer 

judicialmente (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2015). 

Dessa forma, para diminuir as desigualdades sociais e fazer com que esses sujeitos 

saiam dessa situação de esquecimento, discriminação, subalternidade e invisibilidade, e para 

que essas comunidades tenham a valorização da cultura quilombola enquanto área do 

conhecimento, importante e válida para todos os currículos escolares, assim como, o 

reconhecimento destas enquanto grupo formador da sociedade brasileira é necessário que 

aconteça o que Oliveira e Araújo afirmam ser: 

O grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao direito à 

educação, é fazer com que ele seja, além de garantido e efetivado por meio 

de medidas de universalização do acesso e da permanência, uma experiência 

enriquecedora do ponto de vista humano, político e social, e que 

consubstancie, de fato, um projeto de emancipação e inserção social. 

Portanto, que o direito à educação tenha como pressuposto um ensino básico 

de qualidade para todos e que não (re)produza mecanismos de diferenciação 

e de exclusão social (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005, p. 16-17). 
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No próximo capítulo, traremos uma descrição detalhada da Comunidade Quilombola de Quartel 

do Indaiá, apresentando a estrutura física, populacional, aspectos educacionais, financeiros, saúde e 

cultura. 
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4 A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUARTEL DO INDAIÁ 

 

4.1 Localização 

 

A comunidade quilombola de Quartel do Indaiá fica localizada aproximadamente 49 km 

da cidade de Diamantina Minas Gerais e a 9km de distância do distrito de São João da 

Chapada na região do Alto Jequitinhonha. O acesso até o distrito é feito pela BR 367, até o 

trevo do Guinda, onde se segue uma estrada de terra, de difícil acesso, especialmente nos 

períodos chuvosos. O quilombo está inserido na micro bacia do Rio Caeté Mirim, afluente da 

margem esquerda do Rio Jequitinhonha, e está situado dentro da zona de influência do Parque 

Nacional das Sempre Vivas e sua área total é de 293, 5589 hectares (CEDEFES, 2008; DE 

ASSIS et al., 2017; MURTA, 2013). 

 

 

Figura 2: Localização da Comunidade Quilombola de Quartel do Indaiá 
Fonte: Grupo de Pesquisa Morar de Outras Maneiras (MOM) – UFMG 
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4.2 História 

 

A região de Quartel de Indaiá é conhecida como um dos principais centros de extração 

de ouro e diamantes no século XVIII, possuindo assim um vasto histórico de exploração do 

trabalho escravo dos negros (ALMEIDA, 2014). De acordo com Murta (2013, p. 75) “[...] a 

história oficial de Quartel do Indaiá está diretamente relacionada à história da demarcação das 

áreas de extração de diamantes feita pela Fazendo Real Portuguesa em 1734”.  

A comunidade surgiu no início do século XIX após o fim do Distrito Diamantino com a 

desativação do posto de fiscalização que havia no local. Esse posto foi construído 

aproximadamente na década de 30 do século XVIII (CEDEFES, 2008). Machado Filho 

(1985) afirma que perto de São João da Chapada, localizavam-se três dos quartéis que a 

administração dos terrenos diamantinos, na vigência da Real Extração, mandara construir para 

o alojamento das patrulhas. De acordo com o autor teve uma grande afluência de negros 

livres, escravos e quilombolas para a região em busca de diamantes. Segundo o autor: 

Os descobertos de São João da Chapada atraíram mais negros que os demais, 

já pela época em que se deram, já porque canalizaram as ambições de muitos 

mineradores que trabalhavam em sítios vizinhos. A descoberta de São João 

coincidiu com a liberdade de minerar. De tudo resultou que o lugar e 

adjacências se tornassem centro de convergência de muitos negros, ocupados 

em faiscar, trabalhando ao serviço de senhores e ainda, em alguns casos, 

minerando em alta escala, por conta própria. Comercio ativo de escravos de 

Diamantina para São João (MACHADO FILHO, 1985, p. 32). 

Aires da Mata Machado Filho em seu livro “O Negro e o Garimpo em Minas Gerais”, 

publicado pela primeira vez em 1943, afirma que na região de São João da Chapada existiam 

6 quilombos famosos: Caiambolas, Maquemba, Antônio Moange, Madalena e Bezerra cuja a 

população era de origem banto. Para ele a população de Quartel do Indaiá se origina dos dois 

primeiros. O autor ainda aponta outros aspectos relacionados à comunidade e seu surgimento, 

de acordo com ele: 

Longo tempo se viveu o lugar em estado de quase selvageria. Hoje tem uma 

escola. Continua, porém, composta de quase exclusivamente negros a sua 

população. Ali se conservam ainda bem as tradições locais, já em desuso em 

São João (MACHADO FILHO, 1985, p. 57). 

Murta (2013) afirma que os moradores atribuem a origem do nome do local a um antigo 

quartel que existia no território e que o telhado era feito com folhas de Indaiá. As folhas do 

Indaiá serviram também para a construção das casas, a cafua, moradia habitual em Quartel do 

Indaiá, réplica mineira do mocambo nordestino. 
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As cafuas do Quartel do Indaiá eram pequenas com portas estreitas uma ou 

duas janelas e o telhado coberto por capim ou palmas de coqueiro. Os 

inúmeros coqueiros de Indaiá que crescem no Quartel não serviram somente 

para dar nome ao lugar. É plausível que os quilombolas ali se fixassem 

precisamente pela oportunidade rara de reproduzir, desde o tipo da casa, seu 

modo de viver na terra de origem. As cafuas são cobertas com palmas dos 

próprios coqueiros, as quais servem também, em alguns casos, na construção 

das paredes e para a cercadura de uma área em frente à habitação. 

Hoje em dia em um trecho do arraial de S. João essas casinhas se mantêm, 

porém com o telhado de telha, conservando-se o resto o mesmo estilo. É 

mais uma característica que atesta a importância do elemento negro na 

população local (MACHADO FILHO, p. 58-59). 

 

 
Figura 3: Cafua em Quartel Indaiá 
Fonte: Murta, 2013. 

 

Hoje na comunidade, apesar da existência das cafuas, a maioria das casas já foram 

modificadas. Dados do CEDEFES (2008) apontavam que no local a maioria das casas é feita 

de adobe, mas existem também de alvenaria e pau-a-pique. De acordo com Horta (2017), já se 

fazem presentes residências que utilizaram materiais industrializados na sua construção. As 

imagens mostram a diversidade de casas presentes hoje na comunidade.  
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Figura 4: Casas na rua principal da Comunidade Quartel do Indaiá 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 
Figura 5: Casas em reforma na Comunidade de Quartel do Indaiá 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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4.3 Reconhecimento e titulação 

 

A comunidade de Quartel do Indaiá é certificada pela Fundação Cultural de Palmares 

(FCP) desde 2011
20

. Murta (2013) e Kapp (2016) afirmam que a iniciativa do processo de 

reconhecimento da comunidade enquanto quilombola não partiu dos moradores da 

comunidade, mas sim da Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de 

Diamantina. De acordo com os autores esse processo gerou conflitos na comunidade e que os 

moradores não consideram legítimos os representantes legais, que segundo eles, não residem 

lá.  

Há de se destacar que desde o início do processo para emissão da Certidão 

de Autodefinição a comunidade tem passado por situações de conflitos. O 

não reconhecimento por parte das lideranças locais de sua representação 

junto ao comitê Pró-Igualdade Racial de Diamantina (COMPIR) merece 

destaque. As lideranças da comunidade não reconhecem como legítimos os 

dois representantes que tomam assento no COMPIR. Tais representantes são 

moradores de São João da Chapada e nos dizeres das lideranças de Quartel 

do Indaiá "nada tem com Quartel" e "nunca moraram na comunidade". O 

ápice do conflito foi determinado pelo seguinte fato: durante o processo de 

certificação da autodefinição havia na Fundação Cultural de Palmares dois 

processos:  um encaminhado por uma senhora (liderança política) de São 

João da Chapada - que foi arquivado por a documentação estar incompleta; e 

outro encaminhado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Patrimônio de Diamantina (SECTUR) – tido como referência para a 

certificação. Porém, quando do envio da Certidão de Autodefinição, esta foi 

encaminhada à liderança de São João da Chapada que, até a presente data, se 

recusa a entregar a Certidão original aos representantes da comunidade de 

Quartel, tendo estes em mãos apenas copias xerográficas (MURTA, 2013, p. 

84). 

Murta (2013) salienta ainda que esse conflito é de conhecimento do poder público local, 

a SECTUR, que segundo ela tem ignorado a questão. De acordo com autora, parece existir 

uma movimentação por parte das lideranças de São João da Chapada, “de reivindicar para 

algumas áreas do distrito o reconhecimento enquanto comunidades remanescentes de 

quilombos" (p.85). De acordo com a autora esse movimento é apoiado pela SECTUR.  

A autora assinala também ter escutado de três das principais lideranças da comunidade 

de Quartel do Indaiá, que eles estavam repensando sobre o processo de se tornarem 

quilombolas devido à representação legal da comunidade pertencer a pessoas que não são 

oriundas de lá e que segundo eles têm interesses financeiros e políticos sobre essa 

certificação. Murta afirma ainda que algumas pessoas da comunidade, apesar de apoiarem a 

                                                           
20

 ID Quilombola: 1.928 

Portaria de Certificação: 211/2011 publicada no D.O.U em 22/12/2011 



80 

titulação definitiva das terras, temem que com esse procedimento percam posse de suas terras 

individuais.  

A comunidade ainda não possui Titulação definitiva que é emitida pelo INCRA. O 

processo de solicitação para regularização do território foi aberto no INCRA em 2012
21

, 

entretanto, em busca no site desse Instituto sobre os processos em andamento identificamos 

que nem mesmo a primeira etapa do processo, que seria a produção do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID), foi realizada. 

Sobre todas essas questões envolvendo a comunidade, Murta (2013) pontua que, 

[...] em Quartel a busca do reconhecimento como comunidade quilombola 

aconteceu, a princípio sem o apoio dos movimentos negro e quilombola do 

Estado, embora a comunidade seja reconhecida como uma remanescente de 

quilombo desde as primeiras décadas do século passado. A sua entrada no 

processo de reconhecimento, deu-se inicialmente por interesses políticos da 

esfera municipal, sendo utilizados, para a sua inserção no processo, 

mecanismos de sedução (ligados especificamente à melhoria econômica e à 

oferta de bens e serviços na comunidade). Contudo, com o desenrolar dos 

acontecimentos, as lideranças da comunidade não se veem representadas no 

comitê de pró-igualdade racial criado no município. Simultaneamente, a 

contínua presença de pesquisadores reforça a pertença do grupo como 

quilombola, mas faz com que surjam disputas e quebra de alguns laços 

comunitários. Há também a questão da ocupação do território - ser 

quilombola remete tanto à proteção do grupo (frente ao ICMbio e 

mineradoras), quanto à quebra do direito individual de propriedade da terra. 

A partir desse contexto podemos afirmar que a comunidade, enquanto um 

grupo social categorizado, está longe "de uma zona de conforto", pois a 

ressemantização da categoria, na qual estão enquadrados, dá-se a cada dia 

vivido, ou seja, há na comunidade uma nova identidade em construção 

(MURTA, 2013, p. 97-98). 

 

4.4 População e Infraestrutura 

 

Murta (2013), Almeida (2014) e Horta (2017) trazem dados sobre a população e 

infraestrutura da comunidade. Almeida (2014) e Horta (2017) afirmam que existem 28 

moradias na comunidade. “Sendo que dessas, 20 são ocupadas pelas famílias, 06 estão 

fechadas (abandonadas ou utilizadas de forma esporádica por pessoas não residentes) e 02 

estão em estado de construção” (ALMEIDA, 2014, p. 67). Horta (2017, p. 53) afirma ainda 

que essas moradias são “cercadas de quintais com distribuições espaciais diversas, se 

dividindo entre galinheiros, currais, hortas, celeiros e algumas cozinhas externas”. 

                                                           
21

 Número do processo: 54170.000337/2012-36 
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Já em relação à comunidade Almeida (2014) afirma que nesse ano a comunidade era 

composta por 89 pessoas subdividas em 20 núcleos familiares onde 57% (51) eram homens e 

33% (38) eram mulheres. A idade média dos adultos (acima de 18 anos) residentes é de 42 

anos, sendo que a média entre as crianças e adolescentes (01 mês a 18 anos) é de 10 anos. O 

autor faz ainda uma comparação com os dados encontrados por Murta (2013) onde entre os 

anos de 2009 e 2011 ela identificou 25 famílias e um total de 126 pessoas. O autor conclui 

então que está acontecendo um esvaziamento da comunidade devido à situação difícil 

enfrentada pela comunidade com a ausência de condições básicas para a sobrevivência.  

Horta (2017, p.55) afirma que além das moradias,  

A vila ainda conta com uma escola municipal, duas vendas, um moinho e um 

rancho coberto de folhas de palmeira. Nele, são realizadas as barraquinhas e 

as noites dançantes das festas dos santos de devoção. Antes da escolinha há 

um campinho de grama e que as crianças utilizam para brincadeiras. 

Sobre a infraestrutura da comunidade, podemos afirmar que se encontra ainda em 

situações precárias. Nascimento (2003, p. 43) já assinalava que a comunidade “[...] é uma 

localidade esquecida do mundo, de uma pobreza enorme”. Em 2008, no último levantamento 

realizado, dados do CEFEDES afirmavam que o saneamento local se restringia à água 

canalizada, essa água captada é abundante, visivelmente limpa e não recebe nenhuma forma 

de tratamento. Murta (2013) identificou que todas as casas eram abastecidas pela água 

canalizada direto das nascentes, porém somente em 44 % das residências a água canalizada 

chegava até o interior da residência. Nas demais, 56%, a canalização só chegava ao quintal 

das casas. A autora ainda identificou que 12 famílias possuíam problemas de abastecimento 

no período da seca. Quanto ao consumo da água, somente 64% das residências utilizavam de 

filtros de barro para filtrar a água, o restante consumia diretamente do encanamento. 

Na comunidade não existe sistema de coleta de lixo e 60% das famílias descartam seu 

lixo a céu aberto enquanto 40% queima ou enterra (MURTA, 2013). 

CEDEFES (2008) afirma que na comunidade não há rede de esgoto e algumas casas 

possuem fossas rudimentares. Esse fato pode ser confirmado por Murta (2013) que em sua 

pesquisa identificou que somente 48% das casas da comunidade possuem banheiro, onde 5 

casas possuem fossas rudimentares e 7 casas possuem canalização que joga os dejetos no rio. 

Nas casas que não possuem banheiro, 52%, as pessoas defecavam nos quintais ou nas 

proximidades. A autora ainda menciona que ao entrevistar a merendeira da escola, a mesma 

afirmou que os alunos utilizavam os banheiros da escola somente para urinar e lavar a mãos e 

que era comum que nos intervalos os mesmos saiam pelos arredores da escola para defecar.  
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No local não há posto de saúde e o atendimento médico mais próximo se encontra no 

distrito de São João da Chapada. O hospital mais próximo está em Diamantina (CEDEFES, 

2008). 

Na comunidade não existe posto de saúde, o atendimento aos enfermos é 

feito em São João da Chapada que fica a 09 km de Quartel com acesso 

bastante prejudicado. No caso de algum tratamento ou exame, há a 

necessidade de se deslocar até a sede do município e para tanto é possível 

utilizar um veículo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para 

transportar os pacientes, porém, somente uma vez por semana (ALMEIDA, 

2014, p. 67). 

A comunidade possui energia em todas as moradias, sendo que 80% delas possui a 

elétrica e 20% a solar. Apesar dessa questão a interrupção de energia é comum na 

comunidade, chegando às vezes a longos períodos. Quanto à energia solar os moradores que a 

possuem reclamam da baixa capacidade de captação das placas instaladas que só alimenta 

duas lâmpadas (MURTA, 2013). 

Nas pesquisas de CEDEFES (2008), Murta (2013), Almeida (2014) e Horta (2017) foi 

afirmado que a comunidade não possui telefone público. Horta (2017, p.60) ainda afirmou 

que “apenas uma família possui um telefone celular com antena fixa. O rádio ainda é utilizado 

como meio de comunicação, principalmente para o envio de recados." Contudo, identificamos 

um telefone público, localizado em frente à escola municipal da comunidade como pode ser 

visto na imagem abaixo. Identificamos também que a professora da escola possuía telefone 

celular, pelo qual fizemos contato uma vez.  

 

 

Figura 6: Telefone Público na Comunidade de 

Quartel do Indaiá.  
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Identificamos ainda, observando pelo lado de fora, que algumas casas da comunidade 

possuem antenas de TV. Murta (2013) afirma que em relação à bens de consumo, as casas 

possuíam rádio, 48% TV com antena parabólica e 52% geladeira.  

Em Quartel do Indaiá não existe transporte público. Murta (2013), identificou que 

somente 3 famílias possuem carro e 6 moto. Contudo, a maior parte das pessoas da 

comunidade não possui nenhum meio de transporte. Sendo assim, a maioria se desloca a pé 

quando precisa ir até São João da Chapada. Esse fato corrobora com o que foi apontado pelo 

CEDEFES (2008) que afirmou que para ter acesso a todos os serviços públicos, os moradores 

precisam se locomover, a pé ou a cavalo, até São João da Chapada. 

 

4.5 Perfil Étnico 

 

Quartel do Indaiá é uma comunidade quilombola de origem banto. Quanto ao perfil 

étnico dos seus moradores, Murta (2013) coletou dados da ficha de cadastro da família da 

Secretária Municipal de Saúde de Diamantina. De acordo com esses dados a população é de 

16% brancos, 4% pardos e 80% pretos. Sobre o perfil étnico, Horta (2017, p. 57-58) afirma 

que: 

Há muito tempo Quartel do Indaiá é caracterizado como um local onde a 

maioria de sua população é negra. Historicamente, a situação de 

marginalidade, exploração e sujeição dada pelo sistema escravocrata como 

único lugar social ao africano escravizado e seus descendentes, levou 

centenas deles a se refugiarem em áreas afastadas, nas quais os ambientes 

naturais poderiam se tornar abrigo e espaço de liberdade. A região onde se 

situa Quartel do Indaiá parece ter favorecido a formação de um grupo 

socialmente distinto, em que a presença de uma população de maioria negra, 

ainda hoje pode ser facilmente percebida quando lá estamos. Contudo, não 

há somente famílias descendentes de ex-escravos, que se territorializaram e 

garantiram séculos de ocupação efetiva daquelas terras, uma vez que há 

citações de quilombos na região desde o século XVIII. Há também, outro 

grupo familiar que se auto intitula como fundador da vila, mas, que foi se 

constituindo, provavelmente à partir do final da segunda metade do século 

XIX, e que se autodenominam como os descendentes do “Peçanhão”, 

conforme já citado em trechos acima. Segundo os relatos, o antigo 

“Peçanhão” veio da “mata” e pediu aos proprietários do lugar para ficar um 

pouco no povoado. Entretanto, ele foi ficando e constituiu na vila a sua 

descendência. Esta descendência constitui hoje os moradores “brancos”, ou 

“claros” de Quartél, conforme atribuído pelos negros. 

Horta (2017, p. 58) alega ainda que existe também “[...] um padrão endogâmico de 

casamentos que pode ser observado pelo alto grau de consanguinidade, entre aqueles que 
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moram em Quartél, e entre os outros que migraram para São João da Chapada e toda a 

parentela formada”. 

 

4.6 Aspectos Econômicos e Educacionais 

 

Quanto à condição financeira dessas famílias, Murta (2013) identificou que 64% das 

famílias viviam com até 1 salário mínimo. De acordo com a autora, esse indicador demonstra 

que os moradores de Quartel do Indaiá se encontram em situações piores quando comparados 

à demais comunidades quilombolas do Brasil (IBGE, apud MURTA, 2013). 4 famílias viviam 

com mais de 3 salários mínimos. Essas famílias eram constituídas por brancos, descendentes 

do “Peçanhão”. Horta (2017, p. 60) afirma que “Este dado é um indicador que leva à 

constatação da situação relatada por moradores negros de Quartel em que, tudo o que é 

trabalho melhor na comunidade é só para os ‘brancos’, a eles, ‘os negros’ apenas as piores 

situações”. 52% das famílias eram chefiadas por aposentados onde destes 69,2% eram idosos. 

11 domicílios eram chefiados por homens que se dividiam entre garimpo e agricultura. 

Somente um domicílio era chefiado por mulher. As mulheres, mesmo quando trabalhavam, 

como no caso da professora, eram tidas como “do lar” (MURTA, 2013). 

Quanto à benefícios de órgãos governamentais, 68% das famílias recebiam algum tipo 

de benefício, 17,6% recebiam somente o Leite pela Vida, 52% recebia o leite e o bolsa 

família, 23,5% recebia bolsa escola e 5,9% recebia leite e bolsa escola (MURTA, 2013). 

As atividades econômicas exercidas na comunidade se baseiam na agricultura e no 

garimpo. CEDEFES (2008) afirma que o garimpo de diamantes é a atividade financeira mais 

antiga exercida na comunidade, porém hoje ela não compensa, já as lavouras que antigamente 

serviam como fonte de renda, hoje se baseiam na subsistência. Não há mais extrativismo nem 

produção artesanal, que era muito praticado no passado. Murta (2013), Almeida (2014) e 

Horta (2017) também apontam essas duas atividades como principais atividades 

desenvolvidas em Quartel do Indaiá. Contudo, com a criação do Parque Nacional das Sempre 

Vivas
22

 em 2002, essas atividades passaram a ser proibidas. Como citado anteriormente, a 

comunidade se encontra dentro da área de abrangência desse parque. Murta (2013) aponta que 

o PARNA é considerado uma Unidade de proteção Integral, dessa forma é vedada qualquer 

modificação ambiental assim como interferência humana direta.  

                                                           
22

 Parque Nacional das Sempre Vivas é uma unidade de proteção integral que foi criada pelo Decreto Lei s/n, 

datado de 13 de dezembro de 2002 (ALMEIDA, 2014, p. 28). 
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Almeida (2014) afirma que a presença do PARNA trouxe diversos conflitos para a 

comunidade e que as principais reclamações dos moradores eram a respeito da proibição do 

garimpo, da falta de acesso aos meios para o desenvolvimento da produção agropecuária e as 

restrições ambientais, atividades que os mesmos praticavam a vida toda.  

O território Quartel do Indaiá se consolidou historicamente por meio das 

diversas formas utilizadas por seus moradores para se reproduzirem 

socialmente, principalmente por meio dos recursos naturais, quer seja pelo 

uso do extrativismo mineral, ou vegetal. Assim, a implantação de uma 

Unidade de Conservação de Proteção Integral-UC‟s e sua respectiva zona de 

influência, onde Quartél encontra-se localizada, somente poderia gerar 

conflitos, bem como, aprofundar mais ainda as dificuldades de sobrevivência 

dos seus moradores.  

As restrições advindas da legislação ambiental se sobrepuseram àquelas que 

regulam o PARNA-Sempre Vivas, reforçando as proibições relativas ao 

extrativismo vegetal e mineral. O impedimento deste último, como atividade 

centenária do lugar, é l0embrado com muita tristeza, principalmente pelos 

homens, quanto das mulheres. Assim, muitos dos lugares que antes eram de 

trabalho e contribuíam para somar às estratégias de sobrevivência da 

população local, passaram a habitar apenas as lembranças dos seus 

moradores (HORTA, 2017, p. 61-62). 

Murta (2013) corrobora ao dizer que desde que o PARNA Sempre Vivas foi criado a 

comunidade de Quartel do Indaiá tem vivido momentos de angústia e conflitos, pois os 

moradores só ficaram sabendo das restrições que seriam impostas a eles durante a 

implementação do mesmo. Dessa forma, os habitantes da comunidade, silenciados, ao 

desfrutar de um espaço que sempre os pertenceu, passaram a ser vistos como infratores. O 

garimpo, que é reconhecido historicamente como atividade principal do diamantinense se 

tornou motivos de multas. A autora ainda ressalta que antes da criação do parque esta era a 

principal atividade econômica da comunidade. 

Murta (2013) e Almeida (2014) associam o esvaziamento populacional que vem 

ocorrendo na comunidade a essas condições dificultadas de vida que eles estão enfrentando.  

Horta (2017) afirma que esses são alguns dos motivos que levaram uma boa parte da 

população de Quartel do Indaiá se mudar para outras localidades em busca de trabalho e 

condições melhores de vida. De acordo com a autora na comunidade existem pouquíssimos 

jovens morando e muitas já se deslocaram para São João da Chapada, Diamantina e Belo 

Horizonte. Esse fato retrata a ausência de políticas públicas para essa comunidade, que 

poderia contribuir para a permanência e qualidade de vida dessas pessoas no local.  

Sobre as condições socioeconômicas da comunidade Murta (2017) aponta ainda que, 
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Observa-se que, Quartel do Indaiá, apesar de ter uma visibilidade 

diferenciada em relação às demais comunidades dessa natureza no 

município, esta visibilidade ou seus possíveis desdobramentos pouco 

contribuiu para alterar a condição socioeconômica dos seus moradores, ou, 

particularmente, da parcela constituída por negros e da imagem a eles 

atribuída. Várias produções criadas veiculam um tipo de representação dos 

moradores e de suas práticas culturais, produzindo pouca problematização 

do seu passado, das atuais condições de vida dos seus moradores e da forma 

como ainda se estabelecem relações de poder na comunidade que ainda hoje 

evidenciam antagonismos entre o grupo de moradores “negros” e o grupo de 

moradores “brancos” (MURTA, 2017, p. 65). 

Sobre o perfil educacional da população, 26,8% das pessoas com 15 anos ou mais eram 

analfabetas. Murta (2013) afirma que esse dado é superior comparado a dados encontrados em 

comunidades quilombolas do Brasil. 23,2% dos moradores da comunidade possuíam ensino 

fundamental incompleto, até 4 anos de estudo, e 9,8% possuíam ensino fundamental 

completo, 8 anos de estudo. Somente uma pessoa na comunidade, a professora da escola 

municipal, que falaremos mais adiante, possui curso superior.  

 

4.7 Saúde 

 

Em relação à saúde da população, a doença mais frequente na população adulta e idosa 

é a hipertensão, já entre crianças há grande presença de viroses (CEDEFES, 2008). Murta 

(2013) identificou ainda a presença de doenças como enteroparasitoses, bronquite e anemia 

entre as crianças, 14 adultos hipertensos e 2 diabéticos. Outro problema relatado por Murta e 

pelo CEDEFES foi o alcoolismo. De acordo com o CEDEFES (2008. p. 164) “[...] a 

incidência de alcoolismo na comunidade é grande, principalmente entre jovens e homens 

adultos. Segundo os moradores, o álcool faz parte da cultura local e é também utilizado como 

remédios”. Murta (2013) identificou 6 etilistas crônicos na comunidade onde 3 destes já 

possuíam problemas hepáticos. De acordo com a autora, Quartel é atendido pelo Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina 

onde mensalmente, uma agente de saúde que reside em São João da Chapada, faz visitas às 

famílias.  

 

4.8 Manifestações Culturais  
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Em relação à cultura local, Horta (2017) identificou em sua pesquisa que a religião 

predominante é a católica e que em quase todas as casas são encontradas imagens de santos. 

Segundo a autora: 

No centro da vila uma capela foi construída em homenagem aos santos do 

local, Nossa Senhora das Mercês e São Vicente de Paula. As opções dessa 

devoção se perderam ao longo dos tempos, quando indagados os moradores 

sobre os motivos dessa escolha, em sua maioria não souberam dizer, apenas 

uma das famílias do povoado afirmou que a Nossa Senhora das Mercês teria 

sido a santa de devoção do antigo “Peçanhão”, atribuído pela mesma como o 

fundador do povoado. Ele também teria mandado construir a igreja, assim 

como, outras benfeitorias existentes em Quartél. Os seus atuais descendentes 

moradores na vila é que têm a chave da igreja e fazem a sua manutenção 

(HORTA, 2017, p. 53-54). 

Horta (2017) afirma ainda que "os dois santos de devoção coletiva da comunidade têm 

as suas festividades conjuntas no final do mês de junho, quando as suas bandeiras são 

levantadas em dois mastros" (p.54). Por sua vez, o CEDEFES (2008) também afirma que 

praticamente todos os quilombolas são católicos e que os Santos que a comunidade 

homenageia são Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora de Santana e São Vicente de 

Paula. 

Durante essas celebrações é comum a dança da Chula
23

, manifestação cultural da 

comunidade, caracterizada pelo som de violão, sanfona, pandeiro e caixa que são tocados 

juntamente com a entoação de versos em uma disputa. Algumas palavras de origem banto são 

utilizadas (CEDEFES, 2008). “O chula é identificado em Quartel como uma manifestação 

originariamente dos negros, se confundindo em determinados relatos com os batuques, que 

antes aconteciam como espaços coletivos de sociabilidade” (HORTA, 2017, p. 55). A autora 

afirma que nos últimos dois anos, o grupo de chula não esteve presente nas festividades 

religiosas, que foram organizadas pelas famílias brancas de Quartel. A autora afirma existir 

conflitos entre os negros e brancos da comunidade. Sobre essa situação conflituosa ela aponta 

que: 

No relato entre as famílias que formam o grupo atribuído como “brancos” e 

do grupo atribuído como “negros”, há uma tensão permanente e conforme 

percebido durante as entrevistas, são vários os sentimentos demonstrados 

principalmente pelos negros, que ora expressam ressentimento, tristeza, 

indignação, ora animosidade, devido a conflitos recentes, ocorridos entre as 

famílias. Esta tensão foi observada, principalmente, entre as pessoas que se 

encontram entre as 2ª e 3ª gerações, embora, também, se possa notar entre 

integrantes da 4ª geração, em algumas situações específicas.  Na memória 

dos moradores negros, é com a chegada e permanência do “Peçanhão” no 

                                                           
23

 Manifestação cultural associada à folia de reis que todo ano cumpre a sua jornada itinerante durante o ciclo de 

reis, constituída apenas por homens (HORTA, 2017, p. 54). 
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povoado é que se inicia um longo processo de expropriação das terras 

ocupadas por eles, perdurando até hoje por meio de alguns conflitos, ainda 

relacionados à propriedade da terra, do uso das matas como recurso de 

sobrevivência, e ainda sobre o domínio de fontes de água. Nas gerações 

recentes há tensões que são identificadas por eles como discriminação racial 

(HORTA, 2017, p. 58). 

Outra manifestação tradicional apontada pela autora é a Folia de Reis de Quartel do 

Indaiá, que diferentemente de outras é composta somente por homens.  

Por outro lado, se houve uma perda de espaço dos “negros” na festa citada 

acima, e em outras manifestações, a folia de reis e chula pode ser 

considerada uma retomada do grupo de famílias “negras” como um espaço 

de compartilhamento dos valores de referência do grupo com base em uma 

memória coletiva. O Grupo de Folia de Reis e Chula de Quartél conforme é 

denominado, voltou a se organizar a mais 10 anos e conforme definido pelos 

seus integrantes “é uma tradição de Quartel”. É um espaço de atuação 

individual e coletiva, mas, fundamentalmente familiar. O grupo é constituído 

por uma maioria de parentes. Embora tenha integrante que mora em São 

João da Chapada, o critério de participação é que seja “gente nossa”, 

conforme comentam, deixando claro que as raízes da folia têm que ser 

garantidas por quem é da família (HORTA, 2017, p. 127). 

Entre as manifestações culturais presentes no quilombo destaca-se os Vissungos, que 

são cantos entoados pela comunidade. Aires da Mata Machado Filho retratou em seu livro a 

vida em São João da Chapada e Quartel do Indaiá na época da Real Extração afirmando que 

foram de negros as primeiras casas do arraial, esses negros eram de origem banto assim como 

os cantos Vissungos. De acordo com autor esses cantos eram entoados no trabalho nas minas, 

em rituais religiosos, enterros e outras práticas. 

Das peculiaridades étnicas da comunidade são joanense e do especial teor de 

vida deriva a grande importância das cantigas de negros entoadas nas lavras. 

Esses cantos são chamados de Vissungos. Sua tradução sumária é o 

"fundamento" (poucos sabem hoje). No geral dividem-se os vissungos em 

boiado, que é o solo, tirado pelo mestre sem acompanhamento nenhum, e o 

dobrado, que é a resposta dos outros em coro, às vezes comum 

acompanhamento de ruídos feitos com os próprios instrumentos usados na 

tarefa. Alguns são especialmente adequados ao fim e acompanham fases do 

trabalho nas minas. Outros parecem cantos religiosos adaptados à ocasião, já 

no exercício consciente de práticas feiticistas, já pelo esquecimento do 

primitivo significado (MACHADO FILHO, 1985, p. 65). 

Esses cantos chamam a atenção de pesquisadores há muitos anos, pois estes são 

entoados somente em Quartel do Indaiá e em uma comunidade em Milho Verde. O 

documentário Terra deu, Terra Come (2010) produzido por Rodrigo Siqueira, gravado em 

Quartel do Indaiá retrata a prática dos cantos em um velório e enterro. O filme retrata ainda 

parte da história de vida de Seu Pedro de Alexina, que foi co-diretor do filme, conhecido 
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como o último cantador de Vissungo de Quartel do Indaiá. Segundo Horta (2017) ele faleceu 

no final de 2015. O documentário ficou conhecido mundialmente e rendeu diversos prêmios.  

Na época da publicação do seu livro Aires da Mata Machado Filho já apontava que 

esses cantos estavam desaparecendo, pois, os poucos que sabiam estavam morrendo e os 

jovens que aprendiam por curiosidade, esqueciam. Esse fato também foi evidenciado pela 

pesquisadora Lúcia Nascimento (2003) que escreveu sobre os Vissungos em sua dissertação 

de Mestrado. 

Em sua pesquisa a autora conseguiu identificar somente dois cantadores na comunidade 

que ainda retinham na memória os cantos, Pedro de Alexina e seu irmão Paulo, ambos já 

falecidos. A autora afirma ter recolhido somente 14 dos 65 documentados por Machado Filho 

e que os Vissungos estão desaparecendo não somente pela morte dos cantadores, mas também 

porque as práticas sociais, garimpo, lavoura e os enterros, que os incluíam foram dizimadas. 

“É com pesar que constatei que as referências disponíveis, escassas e aleatórias, são os 

últimos suspiros de uma cultura do ciclo da mineração em Minas Gerais” (NASCIMENTO, 

2003, p. 71). 
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5 A EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE QUARTEL DO INDAIÁ 

 

Como já mencionado anteriormente, a comunidade Quilombola de Quartel do Indaiá é 

atendida por duas escolas: uma municipal, a Escola Municipal Quartel do Indaiá, localizada 

na própria comunidade e outra estadual, a Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek, 

localizada no distrito de São João da Chapada a aproximadamente 9 km de distância.  

A escola municipal oferece aos os alunos os anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 

5º ano, após essa etapa é necessário que eles se desloquem para a escola estadual em São João 

da Chapada que oferece os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Dessa forma 

optamos por pesquisar ambas as escolas, não com intuito de comparação das mesmas, mas 

para que dessa fosse possível compreender o processo de educação vivenciado por todos os 

alunos da comunidade.  

Sendo assim, os sujeitos entrevistados são professores, gestores e inspetores de ambas 

as escolas, assim como a análise dos dois PPP. Fizemos opção de não revelar a identidade dos 

sujeitos entrevistados por acreditar que algumas perguntas poderiam causar constrangimentos 

e no intuito de evitar possíveis problemas devido às opiniões emitidas pelos participantes. 

Sendo assim esses sujeitos foram identificados por números aleatoriamente, ex: sujeito 1, 

sujeito2. 

Nas pesquisas encontradas sobre a comunidade, pouco se tratou sobre a educação. Os 

relatos tratam basicamente sobre problemas estruturais e organizacionais da escola. 

Abordaremos um pouco sobre as escolas e as poucas questões mencionadas por esses estudos 

a esse respeito. 

 

5.1 A escola Municipal de Quartel do Indaiá 

 

A escola municipal Quartel do Indaiá fica localizada logo na entrada da comunidade. É 

possível visualizar a pequena escola ainda da estrada. Uma construção branca com janelas 

azuis, muito pequena, com um grande gramado verde, algumas árvores de grande porte e 

muita vegetação ao redor. É possível observar uma antena de televisão e um telefone público 

pelo lado de fora da escola.  

 



91 

 
Figura 7: Escola Municipal Quartel do Indaiá. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A estrutura física da escola é pequena e limitada, conta com 1 sala de aula, com 

capacidade para aproximadamente 10 alunos, um pequeno refeitório, uma cozinha, 2 

banheiros sendo um feminino e um masculino e o gramado na área externa onde são feitas a 

prática de atividades físicas e esportes. A sala de aula é pequena com poucas mesas e 

cadeiras. Nas paredes podemos observar os materiais utilizados pela professora como 

cartazes, alfabetos, tabelas numéricas, calendários e desenhos. Em um canto separado da sala 

existe um armário e uma estante que são usados para guardar materiais.  
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Figura 8: O interior da escola. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A unidade funciona somente no turno da manhã, das 07h00min às 11h15min e a 

professora atua sozinha. Existe ainda uma servente que é responsável pela produção da 

merenda e limpeza da escola. 

A escola funciona em sistema multisseriado e no ano de 2018 estava atendendo 5 

alunos, com idades entre 6 e 11 anos divididos entre o 1º e 4º ano, nesse ano a escola não 

possuía turma de 5º ano. Dessa forma existe um aluno no 1º ano, um no 2º, um no 3º e dois no 

4º.  

A instituição foi criada em 1977
24

 tendo seu funcionamento autorizado em 1979
25

. A 

professora é natural da comunidade e trabalha na escola desde 2006 (dado aproximado, pois a 

mesma diz não ter certeza). Almeida (2014) em seu estudo sobre a comunidade, afirmou que a 

professora era merendeira na escola em anos anteriores. Os moradores se dizem satisfeitos por 

terem uma pessoa da própria comunidade atuando na educação das crianças, pois os mesmos 

                                                           
24

 Lei de Criação nº 1017 de 08/03/1977 

25
 Autorização de Funcionamento: Portaria nº 071/79 de 23/02/1979 
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acreditam que dessa maneira os costumes e as tradições locais podem ser repassados 

juntamente com os conteúdos básicos escolares. 

Esse anseio dos pais vai ao encontro com os princípios das DCNEEQEB que afirma ser 

necessário garantir a presença preferencial de professores e gestores quilombolas nessas 

escolas. O desejo para que os conhecimentos quilombolas sejam repassados aos alunos pela 

escola também é contemplado pelas diretrizes que em seus objetivos afirma ser necessário: 

III – assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem 

estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas 

socioculturais, políticas e econômicas das comunidades quilombolas, bem 

como os seus processos próprios de ensino aprendizagem e as suas formas 

de produção e de conhecimento tecnológico (BRASIL, 2012, p. 4). 

Murta (2013) aponta que em 2009 a professora, que é a mesma ainda hoje, pediu 

transferência para a escola em São João da Chapada, pois tinha a possibilidade de trabalhar 

em dois turnos. Segundo a autora esse fato gerou um descontentamento entre as mães dos 

alunos, pois as demais professoras faltavam muito. A professora afirmou ainda que era muito 

difícil trabalhar com os alunos, pois os mesmos não tinham estímulos em casa, os pais não os 

ajudavam com as tarefas e nem participavam de reuniões. Apontou ainda que o etilismo é um 

problema frequente na comunidade e vem sendo passado de geração em geração e que isso 

estaria comprometendo a capacidade cognitiva das crianças. Sobre a educação quilombola, a 

professora ressaltou que não havia orientações da SME para realização de atividades 

relacionadas à história do lugar e da África. 

Em uma pesquisa em três comunidades quilombolas em Minas Gerais, Ferreira (2006) 

afirma que nas três comunidades, incluindo Quartel do Indaiá, os moradores acreditam que as 

tradições culturais das comunidades devem ser incorporadas ao currículo escolar. A escola é 

vista como um espaço de aprendizado, um meio que possibilita o acesso a recursos e 

melhorias. Segundo os residentes da comunidade, a partir do momento que a escola está 

instalada na comunidade ela se torna um elo de ligação com o poder público o que dá 

visibilidade. Esse desejo dos moradores se encontra presente nos objetivos previstos nas 

DCNEEQEB (2012). 

A professora é formada em Normal Superior, concluído em 2006, e possui pós-

graduação em Educação Infantil e Alfabetização e Letramento. De acordo com a mesma ela 

que é responsável por tudo na escola referente aos alunos. Inclusive todo o material 

encontrado na escola, cartazes, alfabeto, quadros e tabelas são feitos por ela. De acordo com a 
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uma das gestoras da escola, a professora é responsável por tudo e trabalha praticamente 

sozinha. 

En: Olha, eu tive na escola no final do ano né, esse ano eu não tive a 

oportunidade de ir à escola ainda. O quê que eu percebo, a professora 

trabalha ... ela é a referência da escola porque a escola não tem o diretor nem 

tem o supervisor. 

Pq: E ela é da comunidade né. 

En: E ela é da comunidade. Então ela conhece muito né, os aspectos da 

comunidade e ela incorpora isso na prática né. Quando a gente conversa com 

ela a gente percebe que ela faz na verdade o papel de mãe, de psicóloga, de 

professora, de diretora de tudo naquela comunidade porque ela é a referência 

no ensino ali né. Então tudo que é valorizado da comunidade ela tenta levar 

pra prática dela na sala de aula né. Tudo que ela vê na comunidade que ela 

pode utilizar como prática e aprimorar sua prática ela faz né. Mas eu vejo 

assim que há um esforço muito grande porque ela trabalha praticamente 

sozinha né. Ela tem a referência que é aqui a Secretaria de Educação, nós já 

tivemos a oportunidade de conversar esse ano né, no encontro pedagógico 

que nós tivemos aqui, das escolas cicladas e das escolas rurais. Mas assim, é 

muito difícil o trabalho que ela faz lá, porque ela é referência né, ela é tudo 

lá na escola. (Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Ela afirma ainda a importância da escola dentro da comunidade e na vida desses alunos, 

mas desconsidera os conhecimentos populares das comunidades quilombolas e que são 

trazidos de fora para a escola, 

En: Porque olha pra você ver. Na escola Quilombola né, eu tive 

oportunidade de verificar a prática pedagógica da professora. É uma 

referência a escola na vida daqueles alunos porque eles fazem tudo na 

escola, então tudo passa pela escola. E assim a questão cultural é muito forte 

sabe. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora e ela me contou 

assim: L... , tudo que os meninos sabem, eles aprendem aqui na escola. 

As falas dessa gestora mostram a importância que a professora possui para essa escola e 

para esses alunos. A fala evidenciando a relação da professora com os alunos assim como as 

atividades desenvolvidas se torna contraditória ao ser confrontada com o que a própria 

professora afirma, veremos mais a frente, sobre a não existência da educação quilombola e de 

materiais que possam dar subsídios para essa prática. Isso nos faz pensar na possibilidade de 

que essa professora não compreenda que o trabalho que ela faz se trata de uma educação 

quilombola. 

Durante as visitas à escola e entrevista foi possível perceber a relação próxima e de 

confiança que os alunos possuem com a professora e entre eles próprios. Mesmo no horário 

da merenda os alunos permaneceram na sala de aula, próximos a professora. Isso revela como 

as crianças enxergam a professora como ponto de referência.  
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Foi perceptível também como a estrutura física da escola é precária assim como a falta 

de materiais e recursos pedagógicos. Sobre a educação quilombola a professora afirmou não 

existir nenhum material que contribua para a sua atuação em prol dessa implementação assim 

como nenhuma ajuda por parte da Secretaria Municipal de Educação. Essa questão tem a ver 

com a realidade encontrada na maioria das escolas quilombolas que é o esquecimento e a 

precariedade. Para que essas ações sejam desenvolvidas a professora necessita de suporte 

pedagógico. As visitas nessa escola ocorreram em 2 momentos durante o mês de abril de 

2018. 

 

5.2 Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek 

 

A realidade da escola de São João da Chapada, Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitschek, é bem diferente da escola de Quartel do Indaiá. Apesar de apresentar vários 

problemas e necessidades a escola dispõe de uma maior estrutura física, recursos e materiais 

didáticos. 

 

 
Figura 9: Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A escola fica localizada na Rua do Distrito, n.° 40, Bairro Centro no Distrito de São 

João da Chapada. De acordo com o PPP a escola foi criada em 1945
26

, tendo a sua extensão 
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 Criada pelo Decreto n.º 40, de 08/06/1945 
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de séries, ensino fundamental, em 1975
27

, e em 1995
28

 o Ensino Médio. De acordo com dados 

obtidos com a direção da escola em seu início a escola funcionava em casas de família e 

somente em meados da década de 40, surgiram as Escolas Reunidas de turmas multisseriadas 

funcionando em dois salões e sob a responsabilidade da professora Maria Dorotéia Machado, 

que hoje nomeia a Caixa Escolar da escola. Somente nos anos 50, no governo do 

diamantinense Juscelino Kubitschek, houve a construção de um prédio com instalações 

satisfatórias e foi criada então, a Escola Estadual “Governador Juscelino Kubitschek” sob a 

gestão da Diretora Maria das Mercês Cruz com o objetivo de facilitar o acesso à educação de 

toda a população local. 

A escola atende todos os anos do ensino básico, desde os anos iniciais do ensino 

fundamental ao ensino médio. No caso dos anos iniciais só são atendidos alunos que vivem 

em São João da Chapada. Os alunos da comunidade quilombola Quartel do Indaiá que são 

atendidos por essa escola são a partir do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino 

médio.  

Do 6º ano ao 3º ano do ensino médio as aulas acontecem no período matutino de 07:00 

às 11:15 horas, já os anos iniciais do ensino fundamental no período vespertino de 12:30 às 

16:45 horas.  

A estrutura física da escola está prejudicada e segundo o diretor necessita de reforma e 

pintura. A escola conta com 09 salas de aula, 01 sala de computação com 22 computadores 

que de acordo com informações contidas no PPP não tem acesso à internet e é pouco usado 

pelos professores, 01 sala de recursos para atendimento de alunos com necessidades especiais, 

01 secretaria, 01 diretoria, 01 cozinha, 01 dispensa para reserva de alimentos, 01 biblioteca, 

01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino, 01 banheiro para professores, 01 pátio 

descoberto, onde são realizadas as atividades de educação física e demais atividades 

recreativas. A escola não possui quadra esportiva e essa é uma das principais reivindicações 

estruturais por parte da direção. 

A escola detém ainda de 02 aparelhos de DVDs, 04 televisores, 01 aparelho de som, 02 

antenas parabólicas e seus respectivos aparelhos, 03 impressoras, 02 notebooks, 02 aparelhos 

de data show. 
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 Extensão de Série:  Resolução SEE/MG 1.824/75, de 14/04/1975 

28
 Criação do Ensino Médio: Decreto SEE/MG nº 37.344/95 de 05/10/1995 
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Figura 10: Estrutura interna da escola. 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Quanto ao quadro de funcionários a escola possui um total de 34. 02 Assistentes 

Técnicos de Educação Básica (AEB), 02 Professores de Ensino de Uso da Biblioteca (PEUB), 

06 Ajudantes de Serviços Gerais (ASB), 01 Especialista (supervisora), 01 Secretário, 01 

Diretor e 21 professores. Desses 21 professores entrevistamos somente os professores 

responsáveis pelas disciplinas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. 

Uma professora não aceitou participar da pesquisa, sendo assim entrevistamos 12 professores.  

A escola atende um total de 221 alunos divididos da seguinte maneira: 
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Quadro 4: Número de alunos divididos por série 

Ano Número de alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental 18 alunos 

2º Ano do Ensino Fundamental 13 alunos 

3º Ano do Ensino Fundamental 19 alunos 

4º Ano do Ensino Fundamental 18 alunos 

5º Ano do Ensino Fundamental 14 alunos 

6º Ano do Ensino Fundamental 24 alunos 

7º Ano do Ensino Fundamental 22 alunos 

8º Ano do Ensino Fundamental 20 alunos 

9º Ano do Ensino Fundamental 25 alunos 

1º Ano Ensino Médio 17 alunos 

2º Ano Ensino Médio 19 alunos 

3º Ano Ensino Médio 12 alunos 

Fonte: Elabordo pela autora com base nos dados repassados pela direção escolar. 

 

Desses 221 alunos, 17 são oriundos da Comunidade Quilombola de Quartel do Indaiá. 

Esses alunos precisam se deslocar todos os dias 10km, entre Quartel do Indaiá e São João da 

Chapada, para chegarem a escola. O transporte é feito pela Prefeitura Municipal de 

Diamantina. Todos os dias o ônibus saí de Quartel do Indaiá por volta de 06h30min e chega a 

São João da Chapada as 07h00min, as 11h25min o transporte deixa São João da Chapada e 

retorna a Quartel do Indaiá. Esse transporte atende ainda a comunidade de Caetemerim, 

comunidade próxima à Quartel do Indaiá. Sobre o transporte escolar, um gestor da escola 

assinala que, 

Pq: Esses alunos que vêm de lá, eles vêm no transporte né, escolar? 

En: Isso 

Pq: E esse transporte, ele é pago pela prefeitura? 

En: Pago. Todos eles têm direito ao transporte. Então a escola, todo final do 

ano, ela já passa pra secretaria de transportes a relação de quantos alunos eu 
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vou ter, aproximadamente né. Acontece muito o que, um aluno é transferido 

de outra escola pra cá e ele é da região do quilombo. Independente de ele 

não estar na lista, ele tem direito ao transporte. Então a escola tem esse papel 

de cobrar e a prefeitura tem que se virar e carregar porque é um direito dele. 

A escola atende outros alunos além dos quilombolas. Contudo, de acordo com dados do 

PPP assim como retrato por praticamente todos os entrevistados, muitos alunos que residem 

em São João da Chapada têm sua origem em Quartel do Indaiá, segundo os dados coletados 

pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
 29

, Geografia em 2016, 

24% dos pais dos alunos são oriundos de Quartel do Indaiá, apesar de alguns habitarem em 

São João da Chapada. O PPP afirma ainda que São João da Chapada também se trata de uma 

comunidade quilombola, mesmo que não reconhecida pela Fundação Cultural de Palmares. 

Em sua pesquisa, Murta (2013) afirma que existe um conflito entre lideranças de 

Quartel do Indaiá e as de São João da Chapada que tomaram a frente o direito de 

representação da comunidade. De acordo com ela há interesse, por parte de algumas 

lideranças de São João da Chapada, a reivindicação para algumas áreas do distrito do 

reconhecimento enquanto comunidade quilombola e que esse movimento é apoiado pela 

Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina (SECTUR). De acordo 

com a autora, a justificativas para essa reivindicação seria alta concentração de famílias 

negras assim como a comprovação da presença de muitas famílias de ex-escravos, e a 

presença de manifestações culturais afro-brasileiras como a umbigada, chula e folia de reis.  

É comprovado que a população Sãojoanense é majoritariamente negra. De acordo com 

dados do Censo Demográfico do IBGE (2010) a população é de 1581 pessoas onde 493 são 

pretas e 847 pardas, o que representa 84 % da população. Essa realidade é encontrada no PPP 

da escola, nas falas dos entrevistados e também na literatura. Machado Filho (1985) afirma 

em seu livro que o povoamento de São João da Chapada tem bases africanas e que os negros 

se tornaram os primeiros donos de casas no arraial o que influiu fortemente em usos, 

costumes e crendices da comunidade.  

Na escola essa representação não é diferente, de acordo com dados presentes no PPP da 

escola em um questionário elaborado pelos alunos do PIBID Geografia, da UFVJM, em 2016 

                                                           
29

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma ação da Política nacional de 

Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC).  O programa foi criado pelo Decreto nº 7219 de 

24 de junho de 2010. De acordo com esse Decreto o “Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - PIBID, executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da 

formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira” (BRASIL, 2010). 
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eles mostram que 50% dos alunos se autodeclararam negros, 40% pardos, 6% brancos e 4% 

amarelos. 

Pq: A população de São João também é majoritariamente negra né?  

En: É, os antepassados deles. Hoje em dia é, não era não entendeu? Porque, 

porque muita gente foi embora né, e foram chegando outros, e foram se 

casando e tal. E hoje a população é essencialmente negra e a representação tá 

aqui na escola né?  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

A direção da escola, desde 2016, está sob responsabilidade de uma pessoa da própria 

comunidade de São João da Chapada assim como a supervisão que está na responsabilidade 

de uma pessoa da comunidade há 16 anos. Contudo somente 04 dos 12 professores 

entrevistados, são oriundos da comunidade. Os demais professores se deslocam diariamente 

ou semanalmente para trabalhar. A respeito de sua origem na comunidade e sua atuação o 

diretor afirmou que 

Pq: Você acha que o fato de você ser daqui da comunidade contribui pra 

relação com os alunos né? 

En: Com certeza, com certeza! Isso eu posso te provar, quando eu entrei em 

2016 a escola era muito tumultuada. Tinha assim, violências entre eles aqui, 

e até o momento eu não tive essa situação. Pelo fato de conhecer todas as 

famílias, eu não espero o problema acontecer, eu antecipo, eu estou to 

sempre observando, então eu já vou direto ao ponto. Então, nós temos casos 

de alunos aqui que estão com problema hoje de disciplina, aí eu já sei , pego 

meu telefone ligo: Olha fulano, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Então a 

gente não deixa. E assim, o fato de eu ser daqui, todos me conhecem e tem 

essa liberdade de estar conversando, de estar resolvendo. Então facilitou 

muito, muito. (Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitscheck) 

A coleta de dados na referida escola ocorreu durante os meses de abril e maio de 2018 

em visitas agendadas com a direção e os sujeitos a serem entrevistados.  

 

5.3 O Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

O PPP é o documento que estrutura e organiza as escolas. O PPP é mais do que um 

agrupamento de planos de ensino e diferentes atividades. Ao ser elaborado o mesmo deve ser 

vivenciado todos os dias nas práticas educativas na escola. Ele é um processo de reflexão e 

discussão constante sobre os problemas da escola buscando alternativas para sua efetivação. 

Sua construção deve ser elaborada em processo democrático com a participação de todos os 

membros da comunidade escolar buscando a superação de conflitos e relações competitivas e 
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autoritárias. Dessa forma o PPP busca a organização do trabalho pedagógico na escola como 

um todo (VEIGA, 2005). 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo 

projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 

intimamente articulado ao compromisso definido coletivamente. Por isso, 

todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 

intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais 

e coletivos da população majoritária. É político no sentido de compromisso 

com a formação do cidadão para um tipo de sociedade (VEIGA, 2005, p.13). 

O PPP das escolas quilombolas deve obedecer algumas recomendações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola na Educação Básica para a sua 

elaboração. O documento afirma que, 

Art. 31 O projeto político-pedagógico, entendido como expressão da 

autonomia e da identidade escolar, é primordial para a garantia do direito a 

uma Educação Escolar Quilombola com qualidade social e deve se pautar 

nas seguintes orientações: 

 I – observância dos princípios da Educação Escolar Quilombola constantes 

desta Resolução; 

II – observância das Diretrizes Curriculares Nacionais e locais, estas últimas 

definidas pelos sistemas de ensino e seus órgãos normativos;  

III – atendimento às demandas políticas, socioculturais e educacionais das 

comunidades quilombolas;  

IV – ser construído de forma autônoma e coletiva mediante o envolvimento 

e participação de toda a comunidade escolar. 

Art. 32 O projeto político-pedagógico da Educação Escolar Quilombola 

deverá estar intrinsecamente relacionado com a realidade histórica, regional, 

política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas.  

§ 1º A construção do projeto político-pedagógico deverá pautar-se na 

realização de diagnóstico da realidade da comunidade quilombola e seu 

entorno, num processo dialógico que envolva as pessoas da comunidade, as 

lideranças e as diversas organizações existentes no território. 

 § 2º Na realização do diagnóstico e na análise dos dados colhidos sobre a 

realidade quilombola e seu entorno, o projeto político-pedagógico deverá 

considerar:  

I – os conhecimentos tradicionais, a oralidade, a ancestralidade, a estética, as 

formas de trabalho, as tecnologias e a história de cada comunidade 

quilombola; 

II – as formas por meio das quais as comunidades quilombolas vivenciam os 

seus processos educativos cotidianos em articulação com os conhecimentos 

escolares e demais conhecimentos produzidos pela sociedade mais ampla.  

§ 3º A questão da territorialidade, associada ao etnodesenvolvimento e à 

sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades quilombolas 

deverá orientar todo o processo educativo definido no projeto político-

pedagógico.  

Art. 33 O projeto político-pedagógico da Educação Escolar Quilombola deve 

incluir o conhecimento dos processos e hábitos alimentares das comunidades 
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quilombolas por meio de troca e aprendizagem com os próprios moradores e 

lideranças locais (BRASIL, 2012, p. 12-13). 

Tendo em mente essas considerações nos propusemos a analisar o PPP das duas escolas, 

Escola Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck. 

 

5.3.1 O Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Quartel do Indaiá. 

 

O PPP da Escola Municipal Quartel do Indaiá se trata de um documento elaborado pela 

Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) em para organizar um total 

de 09 escolas localizadas em povoados de distritos da zona rural de Diamantina. Intitulado 

como “Projeto Político Pedagógico das Escolas Cicladas da Secretaria Municipal de Educação 

de Diamantina – MG”. Importante destacar que desses povoados somente Quartel do Indaiá 

se trata de uma comunidade quilombola. 

De acordo com o PPP as Escolas Municipais Cicladas são mantidas pela Prefeitura 

Municipal de Diamantina sob a jurisdição da Secretaria Municipal de Educação localizada em 

Diamantina e elas oferecem Ensino Fundamental de nove anos, anos iniciais e têm sua 

organização pedagógica fundamentada na Resolução da SEE/MG Nº 2.197 
30

. Essa resolução 

traz a educação quilombola como uma modalidade do ensino básico
31

 e assinala sobre a 

organização curricular e o PPP
32

. 

O documento de 156 páginas aborda de forma geral a educação de todas as escolas 

cicladas, desconsiderando as peculiaridades de cada uma delas. O mesmo apresenta tópicos 

como estrutura física das escolas, perfil dos alunos, dos pais ou responsáveis pelos alunos, dos 

funcionários (professores e servidores), diagnóstico das escolas, pontos fortes e pontos de 

melhorias, objetivos, metas e organização curricular. Ou seja, o documento considera que 

todas as escolas, das 09 regiões atendidas, possuem as mesmas necessidades, o mesmo perfil 

de alunos, pais e funcionários, os mesmos objetivos e metas.  

                                                           
30

 Instituída em 26 de outubro de 2012 e que dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas 

Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas Gerais e dá outras providências. 

31
 Definida no Art. 54 como “A Educação Escolar Indígena e a Educação Escolar Quilombola de cada povo ou 

comunidade são oferecidas em unidades educacionais inscritas nas suas terras e culturas e requerem 

pedagogia própria em respeito às especificidades étnico-culturais” (Minas Gerais, 2012. p. 10). 

32
 Art. 57 O Plano Curricular do Ensino Fundamental e Ensino Médio, expressão formal da concepção do 

currículo da escola, decorrente de seu Projeto Político Pedagógico, deve conter uma Base Nacional Comum, 

definida nas diretrizes curriculares, e uma Parte Complementar Diversificada, definida a partir das 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (Minas Gerais, 2012, p. 

12). 
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O documento também traz a organização curricular adotada e as capacidades a serem 

desenvolvidas em cada disciplina em cada ano escolar sob recomendações da Resolução SEE 

nº 2197/2012. No final do documento existem tópicos voltados para inclusão de pessoas com 

deficiência, sobre projetos de trabalhos, o Plano de Intervenção Pedagógica (PIP), a avaliação 

do processo de ensino aprendizagem, a organização do trabalho pedagógico na escola, a 

gestão democrática, o acompanhamento, permanência e frequência dos alunos, a formação 

inicial e continuada dos profissionais, a relação da escola com a comunidade e finalmente o 

monitoramento e avaliação da implementação do PPP. Em todo o documento não existe nada 

que trate especificamente da educação quilombola, a todo o momento as escolas são tratadas 

como comunidades rurais que possuem as mesmas questões. 

Existe ainda um quadro sobre as atividades realizadas durante o ano letivo. Nesse 

quadro se encontram dadas comemorativas como carnaval, dia da mulher, páscoa, festa junina 

entre outras. Relacionado à educação Quilombola encontramos somente o dia da Consciência 

Negra, 20 de novembro, onde de acordo com o PPP é um dia de valorização da cultura afro-

brasileira na escola cabendo ao professor promover apresentações artístico-culturais, 

conscientizando os alunos para preservação dessas origens.  

Portanto, através da leitura desse documento podemos perceber que o mesmo contraria 

o que é definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola que 

afirma em seu artigo 32 que o PPP deve estar intrinsecamente relacionado com a realidade 

local. Esse fato também se confirmou por meio das entrevistas realizadas. Tanto a professora 

da escola, quanto os gestores, responsáveis pela escola afirmaram que a educação quilombola 

não está presente no PPP.  

Pq: O que eu quero saber então é se dentro da matriz curricular, do projeto 

político pedagógico, tem alguma coisa específica sobre educação 

quilombola? 

En: Não tem! 

Pq: Nem no calendário? Um dia? Nada? 

En: Nada, nada! Nada da educação quilombola. 

(Professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

A fala acima da professora contraria o que foi dito por uma das gestoras que afirmou 

que a professora utilizava da cultura local em suas aulas. Entretanto, devemos pensar que 

mesmo que isso não esteja presente no PPP ou de alguma forma institucionalizado, ao lidar 

com a realidade dos alunos e da comunidade essa professora já estaria praticando a educação 

quilombola. 
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Já as gestoras, afirmaram não existir nenhuma questão sobre a educação quilombola no 

PPP, contudo ambas informaram que a SME se encontra em processo de discussão para 

adaptação e reformulação desse documento para atender as diretrizes. 

Uma delas afirma que o PPP está em fase de adaptação e que a mesma não tem como 

dar mais informações sobre a questão, pois ainda estão em fase de construção. Sobre o PPP 

vigente ela assinala que  

Pq: No projeto antigo não tem essas questões? Não contempla a educação 

quilombola? 

En: Não. Assim, especificamente. Ás vezes né assim, a gente tem algum 

documento que cita. Mas assim, uma matriz curricular, como deveria ser, 

específica, pra dar atendimento àqueles alunos né, com os conteúdos 

adequados né, de acordo com cada peculiaridade, cada comunidade, a gente 

ainda não tem. (Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

 

En: É, porque na verdade, quando nós assumimos, quando eu assumi a rede 

municipal, o PPP ele foi feito assim, o mesmo PPP pra toda a zona rural né. 

Então assim, ele não olhou as minúcias de cada realidade pra poder fazer, 

pra ele ser elaborado né. Então assim né, agora a partir da base nacional 

comum curricular que vai mexer com a ... com o currículo escolar né. Eu 

acredito que nós vamos ter que refazer os PPP partindo da realidade mesmo, 

pedagógica daquela escola porque não condiz com a prática né. Quando a 

gente faz o mesmo PPP pra todas as escolas porque cada escola tem as suas 

peculiaridades, suas particularidades. Ainda mais quando nós tratamos de 

uma escola do campo né. (Gestora da Escola Municipal Quartel do Indaiá)  

Sobre a atualização do PPP que pretende ser feita e sobre o documento vigente ela 

afirma ainda que  

En: Ó, o que eu penso é que a partir da atualização do PPP, esse ano nós 

estamos com a discussão da base né, da BNCC, da base comum curricular. 

Então agora nós vamos ter a oportunidade de elaborar o currículo de acordo 

com a realidade. Porque tem que partir, a elaboração tem que acontecer a 

partir da realidade né. E o que nós temos aí em prática, que tá acontecendo, é 

um currículo que foi elaborado para todas as escolas rurais. Mas cada escola 

rural tem a sua especificidade né. Então não dá pra você falar assim que ele é 

um currículo próprio da educação quilombola. Né? Isso ainda tem que ser 

reorganizado, reestruturado porque precisa avançar nesse sentido, tá. O 

currículo, o PPP que nós temos ele pauta assim em algumas particularidades 

que são da zona rural mas não especificamente da educação quilombola. 

(Gerente Pedagógica da Escola Municipal Quartel do Indaiá)  

Podemos perceber então que PPP em questão desconsidera a educação quilombola 

enquanto modalidade de educação, assim como, as peculiaridades da Escola Municipal de 

Quartel do Indaiá também não são evidenciadas. A escola é legalmente tratada como as 

demais escolas rurais da região. Ao indagar a gestão sobre como consideravam a escola, 

quilombola ou rural, a mesma afirmou que mesmo sem as adequações curriculares necessárias 
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eles a consideram quilombola. Esse fato é uma realidade da maioria das escolas quilombolas 

do nosso país. 

En: Olha, nós falamos escola quilombola né. Nós tratamos a escola como 

escola quilombola. Mas as adequações e as adaptações curriculares não 

foram pautadas nas diretrizes curriculares da educação quilombola. Já andei 

vendo a resolução também né e tem muito que ser mudado na prática da 

escola. Porque a escola, embora ela seja considerada quilombola, ela ainda 

trabalha no mesmo é... com o mesmo foco das escolas rurais. Não tem 

diferenciação no ensino e aprendizagem. (Gestora da Escola Municipal 

Quartel do Indaiá)  

Apesar do interesse por parte da SME em adequar o PPP para efetivação da educação 

escolar quilombola, ainda não foi feita nenhuma ação efetiva por parte dessa secretaria para 

essa que a adequação aconteça.  

 

5.3.2 O Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck  

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck 

que tivemos acesso trata-se de um documento elaborado em 2016 com a participação dos 

alunos do PIBID Geografia da UFVJM que atuavam na escola. O documento, de 83 páginas, 

é intitulado PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – VERSÃO PRELIMINAR. De acordo 

com a supervisora de ensino o mesmo ainda não foi devidamente implementado, pois não está 

finalizado, fato esse que pode ser percebido ao fazer a leitura do documento e encontrar 

diversos pontos onde existem observações e sugestões a serem corrigidas que segundo a 

supervisora foram feitos pela SRE.  Ela informou que após a elaboração do PPP o mesmo foi 

encaminhado à SRE que fez considerações e apontou pontos que deviam ser modificados e 

retornou o documento à escola. Contudo, a gestão da escola ainda não fez as modificações 

necessárias por falta de tempo.  

Um dos gestores da escola informou uma situação diferente desta. O mesmo alega que 

faltou apoio da SRE para implementação do novo PPP.  

Pq: Mas ele ainda não tá em vigência? (o PPP) 

En: Não, ainda não. 

Pq: Vocês estão esperando resposta da secretaria? 

En: Isso, porque na verdade a mudança total do PPP teve que ser feito e 

encaminhado pra eles, eles mandaram de volta pra gente fazer umas 

correções. Nós fizemos e devolvemos pra eles. Isso foi em 2016 e até o 

momento não tivemos ainda resposta. 

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 
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Essa falta de apoio, afirma na fala desse gestor, mostra um descompasso entre órgãos 

institucionais e a escola. Isso nos faz refletir sobre a autonomia da escola na elaboração de seu 

próprio projeto pedagógico e se sobre a vontade dos atores sociais envolvidos. Mas também é 

preciso refletir sobre as relações de poder existentes nesses espaços e que podem ter 

dificultado essas ações.  

Apesar dessa divergência de informações, o PPP analisado é um documento que 

contextualiza a educação quilombola. Na verdade, de acordo com o próprio documento e 

pelas entrevistas com os gestores (as) a reformulação do PPP se deu no intuito da 

implementação da educação quilombola assim como a transformação da escola, que é 

caracterizada como rural, para quilombola. Como pode ser observado no fragmento abaixo 

retirado do PPP que explica sua reelaboração. As expressões em negrito são as observações 

feitas pela SRE. 

Essa reelaboração do Projeto Politico Pedagógico veio para oxigenar a 

escola de São João da Chapada, que por indicação da Superintendência 

Regional de Ensino de Diamantina deve se adaptar a educação quilombola, 

motivo esse por atender em sua maioria educandos das comunidades 

quilombolas (a educação quilombola não é uma indicação da 

superintendência, visto que uma comunidade para ser reconhecida 

como quilombola passa por  um processo legal. A escola deve se atentar 

que as práticas pedagógicas devem ser de acordo com a realidade, com o 

contexto em que os alunos estão inseridos, e no caso de São João da 

Chapada, a educação quilombola deve ser implementada de acordo com 

as políticas educacionais e de acordo com a realidade e o contexto da 

comunidade, sem imposição de um órgão ou outro, mas como um direito 

e reconhecimento da própria comunidade).  

Com isso, um dos objetivos da escola é adequar sua estrutura, pedagogia e 

relação com a comunidade, visando uma educação coletiva como indicado 

para a construção de um PPP, para trazer a cultura quilombola para dentro da 

escola, assim como respeitar a legislação vigente como a lei 10.639/ de 09 

de janeiro de 2003 (citar de que essa lei se trata), o Estatuto da Igualdade 

Racial e as Diretrizes Curriculares nacionais da Educação Escolar 

Quilombola.   

Logo a elaboração do P.P.P. buscou a participação de toda a comunidade 

escolar em vários espaços diferentes. Com isso acreditamos que este Projeto 

Político pedagógico não seja apenas o documento escrito, mas o produto de 

um trabalho realmente realizado, concretizado e contínuo na escola.  

Entendemos que é importante aprofundar o debate da educação quilombola, 

mas, sem estrutura, formação dos professores e um professor de cultura, 

talvez seja impossível cumprir com as indicações legislativas de uma 

verdadeira educação quilombola de qualidade.  

(PPP, E.E. Governador Juscelino Kubitschek, 2016, p. 4-5) 
 

Esse mesmo gestor informou que a elaboração desse novo PPP se deu na intenção de 

que a escola se transformasse em quilombola. 
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Pq: Você tinha me dito que tentaram fazer a escola... 

En: Se tornar né. Em 2016, com participação do PIBID nós fizemos um 

trabalho aqui. 

Pq: PIBID, qual PIBID? 

En: De Geografia. 

Pq: Geografia? 

En: Isso. E mobilizamos a comunidade em si, viemos com um grupo de... lá 

da região de Minas Novas, cê já ouviu falar? 

Pq: Aham 

En: Até o T.., P... H... , ele era um dos tutores do PIBID, ele que fez aquela 

movimentação toda pra que nossa escola se tornasse quilombola. Não a 

comunidade, mas sim a escola, pelo fato de termos alunos quilombolas. Só 

que aí, pra tudo isso acontecer, nós tivemos que fazer uma readaptação no 

PPP para a secretaria analisar e ver se seria possível. E até o momento a 

gente não teve resposta ainda. (Gestor Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitscheck) 

Ao ser questionado sobre esse processo e atuação da SRE no movimento, o mesmo 

afirmou que não receberam muito apoio, 

Pq: E da superintendência lá, da secretaria, não chega nenhuma 

recomendação, nenhuma informação sobre?  

En: Não. Por parte da secretaria, a única coisa que eles fizeram com relação 

à escola a esse movimento foi incentivar ao movimento. Mas que eles 

trouxeram alguma coisa pra tá enriquecendo não. 

Pq: Não ofereceram nada? Nem um curso de formação continuada nada?  

En: Não. Inclusive eu fiquei muito decepcionado com a secretaria de 

educação com relação a esse dia. Nós, eu junto com T ..., fomos até atrás do 

superintendente buscar uma, um apoio financeiro pra esse movimento. 

Inclusive L... foi muito atencioso no dia e entrou em contato com a 

Secretaria de Educação e uma das responsáveis pelo setor financeiro me 

ligou e : realmente vai acontecer o movimento na escola? Eu falei: vai. Cês 

tão precisando de ajuda de custo? Estamos! Ah, quanto seria? Aí eu falei: É 

mais ou menos isso. Inclusive eles mandaram um termo de compromisso na 

época de 1800 reais pra custear a alimentação e o gasto com papelaria. Então 

tava tudo fechado, assinei o termo de compromisso. Cadê o recurso cair? 

Pq: Não veio?  

En: Não veio, e eu tive essa decepção. Que eu fui atrás de L..., L ... num 

tinha uma posição pra mim. O erro que eu cometi que errando eu aceitei 

porque hoje, não sei se você tá por dentro disso, todas as escolas recebem 

um termo de compromisso e cada termo de compromisso você tem que abrir 

uma conta no banco específica pra aquilo. Eu inocente, tava chegando 

naquela época, cheguei inocente, assinei o termo de compromisso e vinculei 

numa conta que já tinha dinheiro e aí quando veio a questão dos gastos que 

eu tinha que pagar eu fiquei doido. Como que eu vou pagar? Que após isso 

eles me orientaram: você não pode vincular contas de termos diferentes. Aí 

que eu fui atrás de L ... e falei assim: Ó aconteceu isso e aquilo, tem que 

pagar o pessoal e aí? Aí ele: Paga então com esse, paga que depois nós 

vamos resolver. Quer dizer, paguei, a prestação de conta quem resolveu pra 

mim foi lá em Diamantina.  

Pq: Entendi 
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En: Que não foi culpa minha. E to esperando esse dinheiro porque nunca 

mais. Inclusive o termo de compromisso desapareceu da tela. Cê tá vendo 

que bagunça?  

Esse fato também é evidenciado na fala de outros gestores responsáveis pela Escola 

Estadual Governador Juscelino Kubitscheck, uma delas afirmou não ter ciência dessa 

especificidade quilombola da escola assim como não tem conhecimento do PPP da escola. 

En: [...] E como eu já disse né, eu iniciei agora, esse dado de quilombola 

dela inclusive eu não estava a parte, porque quando uma inspetora larga o 

setor e pega o dela, ela se atém a esse novo setor porque é... o trabalho ele 

extrapola o nosso, as nossas horas de trabalho né, o trabalho ele extrapola o 

horário que a gente tem pra trabalhá-lo. Então assim, a gente não tem como 

voltar e falar assim, essa escola é assim é assado e diante dela não ter sido 

ser caracterizada quilombola eu nem sabia que havia essa questão dela estar 

requerendo e que nem se trata de uma sociedade quilombola (Gestora da 

Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck). 

Essas falas demonstram mais uma vez a desarticulação entre a escola e os órgãos 

responsáveis por elas.  Sobre a implementação da educação quilombola ela afirma ainda que, 

En: [...] Bom no caso da São João, não vai ter condição porque não está se 

propondo nada de diferenciado pra ela até então. Ela é considerada uma 

escola de ensino regular [...]. 

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck). 

No PPP há um longo relato sobre o processo de elaboração desse documento. Contudo, 

uma questão chama atenção em todo esse processo, a iniciativa de fazer da escola uma escola 

quilombola, assim como a implementação da educação quilombola, foi do programa PIBID e 

não da gestão escola. Inclusive, os gestores, informaram não ter conhecimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola.  

Pq: Entendi. E no PPP, quando vocês inseriram esses conteúdos nele lá foi 

com ajuda dos alunos do PIBID então? 

En: Foi, foi. 

Pq: Aí eles que trouxeram essa questão? 

En: Isso. 

Pq: Ah sim entendi. Porque eu vi no projeto que tinha essas questões, 

pensei: ah então eles já devem ter conhecimento da legislação mas foi o 

PIBID que trouxe? 

En: Foi, foi o PIBID que trouxe. 

Pq: Ah entendi 

En: Inclusive, muitas coisas que aconteceram aqui, por exemplo, por ser 

parte aqui nós temos aqui 90% de nós, fazemos parte do quilombo, nós não 

conhecemos nossos direitos, a cultura afro a gente não conhece. Então 

quando eles chegaram pra cá, não sei se você percebeu lá na cantina da 

escola, cê viu que tem um alfabeto? (alfabeto quilombola) 

Pq: É eu entrei lá. 
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En: Cê viu lá? Então a gente não tinha conhecimento disso. 

Pq: Eu quero até ir lá, queria te perguntar se eu podia tirar uma foto dele, do 

alfabeto. 

En: Pode, pode sim. Isso foi eles que trouxeram pra gente.  

Pq: O PIBID? 

En: O PIBID.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

 

En: [...] Então o pouco conhecimento que eu tenho a respeito de educação 

quilombola é que tem coisas que são específicas né, de um currículo com 

características quilombola que foi o T. que nós passou entendeu? O T. era 

aluno da UFVJM também, então ele trouxe algumas coisas e essa parte do 

quilombola foi ele até que introduziu pra gente no PPP. E nós demos uma 

conversada e tal e igual eu falei com cê, depois a gente não parou pra mexer 

com esse PPP [...] 

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Importante ressaltarmos que o Programa PIBID tem se mostrado uma alternativa 

assertiva para contribuição na formação de professores. Desde 2009 o programa vem 

contribuindo na formação de diversos jovens em cursos de licenciatura diferenciados pelo 

país. A autora Nathália de Souza (2017), ao falar dos benefícios do PIBID na formação 

docente, afirma que:  

Ano após ano, vem ganhando relevo por gerar implicações positivas em 

diversos aspectos: para os cursos, um dos impactos diretos é a diminuição da 

evasão e o aumento da procura pelos cursos de licenciatura; para os alunos 

bolsistas, tem-se apurado nas avaliações uma formação mais 

contextualizada; para os coordenadores, a possibilidade de diálogo mais 

estreito com as escolas, além da geração de produções científicas sobre a 

experiência da formação de professores; do ponto de vista dos professores 

supervisores, destacam-se a motivação e a oportunidade de formação em 

serviço e a renovação da prática pedagógica; para as escolas parceiras, 

aponta-se que o Programa propicia inovações no ambiente escolar e elevação 

do desempenho dos alunos (DE SOUZA, 2017, p. 136). 

A autora aponta ainda que, 

Suas propostas de ação exibem objetivos ambiciosos e ressaltam que um dos 

diferenciais do Programa é a inserção orgânica no interior das escolas, ou 

seja, o contato direto do licenciando com situações de ensino com 

intervenções práticas, e não, apenas, de caráter de observação, como 

acontece com frequência nos estágios. Em outras palavras, o PIBID visa 

prover ações que garantam a aprendizagem das especificidades da profissão 

docente e preparem os futuros professores para iniciarem sua carreira com 

segurança (DE SOUZA, 2017, p. 136-137). 

Apesar de todas as contribuições de projeto PIBID para as escolas assim como para os 

futuros professores é importante que a escola reflita sobre essa iniciativa de inserir no PPP as 

questões quilombolas ter partido dos alunos desse programa e não da gestão escolar.  
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Através da leitura do documento foi possível entender como essa movimentação por 

parte do Projeto PIBID foi feita. Os alunos do Programa realizaram um diagnóstico na escola 

pra entender a realidade em que estavam sendo inseridos. Nesse contexto eles caracterizaram 

São João da Chapada como uma comunidade quilombola devido às suas especificidades. 

Apesar dos conflitos mencionados anteriormente, até o momento, somente a comunidade de 

Quartel do Indaiá é reconhecida quilombola e certificada pela Fundação Cultural de Palmares. 

Em outro momento o próprio documento afirma que  

[...] vale também ressaltar que a comunidade de São João da Chapada é uma 

comunidade quilombola não reconhecida, devido à própria falta de interação 

entre a comunidade e a escola ou mesmo pelo desconhecimento de seus 

eventuais direitos constitucionais (PPP, E.E. Governador Juscelino 

Kubitschek, 2016, p. 10). 

Em conversas informais com pessoas nativas, foi possível perceber que não existe um 

movimento efetivo em prol do reconhecimento legal da comunidade como quilombola, apesar 

de sua população ser majoritariamente negra.  

Contudo ao realizar o diagnóstico os alunos do PIBID levantaram informações 

importantes sobre a escola e a população do distrito. Houve reuniões e eventos envolvendo a 

comunidade, representantes comunitários, pais, alunos e gestão da escola para discutir o 

processo de elaboração do PPP. Com o apoio da SRE aconteceu o “1º Encontro da 

Educação Quilombola da Escola de São João da Chapada” realizado na escola no dia 17 

de junho de 2016 foi um dia inteiro de atividades, palestras, manifestações da cultura afro, 

valorização da beleza negra entre outras atividades. Dentro das atividades tentaram ainda criar 

uma Associação de Jovens Quilombolas de São João da Chapada com participação dos alunos 

da escola. Mas pelas entrevistas realizadas e conversas na escola não parece ter sido efetivada. 

Outra ação do PIBID foi buscar saber dos alunos quais melhorias eles esperavam da 

escola. Para isso foi realizada uma dinâmica de “a escola que temos e a escola que 

queremos" a fim de identificar a opinião dos alunos, seus anseios e desejos para se 

considerar na construção do PPP. Fizeram ainda uma oficina sobre Educação Quilombola 

para os professores. Elaboram também materiais didáticos como um alfabeto quilombola (o 

qual não encontrei mais na escola) e um curta metragem sobre a comunidade (que também 

não tive acesso), elaborado com ajuda dos alunos. É preocupante, pois o programa aconteceu 

durante um período específico de tempo dentro da escola, trouxe importantes contribuições, 

mas que se perderam com o tempo. 
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De acordo com o documento a participação dos professores na elaboração desse novo 

PPP se deu no dia 05 de julho de 2016, onde os mesmos estabeleceram os objetivos, 

princípios, visão, missão da escola e dialogaram sobre o objetivo do ensino médio e 

fundamental. 

O documento conta ainda com tópicos teóricos que abordam o que são as comunidades 

quilombolas, o que é a educação quilombola, quais direitos elas possuem, legislações vigentes 

assim como políticas públicas para educação.  

No diagnóstico realizado o PIBID levantou informações importantes sobre os alunos, 

pais e escola. Dos alunos, foram levantadas informações como cor/raça, idade, religião, se 

trabalham ou não, importância que os mesmos dão à educação, se pretendem fazer faculdade, 

opinião dos mesmos sobre estrutura física da escola assim como sobre a merenda. Dos pais 

dos alunos levantaram informações como cor, local de nascimento, escolaridade, estado civil, 

religião e renda. Levantaram ainda informações quantitativas a respeito da estrutura da escola, 

instalações, quadro de funcionários e número de alunos. Essas informações são interessantes 

pois retrata bem a realidade que a escola está inserida. Contudo, é importante ressaltar que 

essa iniciativa partiu do Programa PIBID e não da gestão escolar. 

O restante do PPP traz pontos comuns que sempre estão presentes nesse tipo de 

documento como: visão e missão da escola, objetivos e ações da escola, objetivos do ensino 

fundamental e médio, metas, organização curricular, planejamentos e planos de aula, 

metodologia e recursos didáticos, recuperação, progressão parcial e continuada, gestão 

democrática, formação continuada de profissionais entre outros. 

Interessante ressaltar que o documento apresenta uma estrutura diferenciada do comum 

para um PPP. A parte inicial traz o relato das atividades feitas pelo PIBID na tentativa de 

transformação da escola em quilombola e posteriormente pontos comuns de um PPP citados 

acima. É nítida a dissociação entre essas duas partes, a diferença de escrita e intencionalidade. 

Fica evidente o já comprovado pela fala do diretor e da supervisora: que as atividades 

envolvendo a educação quilombola foram iniciativas dos alunos do Programa PIBID e a 

gestão da escola. Segundo a supervisora 

Pq: Esse PPP quando vocês começaram a fazer ele ... foi quando? 

En: Foi 200... não sei se foi 2016... 

Pq: Acho que nele tá 2016 

En: É, eu acho que é 2016. 

Pq: E aí ele tá... ainda não terminou e ele tá nesse processo? 

En: Tem umas coisas pra serem corrigidas. 

Pq: É eu vi lá que tem umas coisas marcadas ... 

En: É, ali tem escrita que é minha, tem escrita que é do T... entendeu? 
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Pq: O T... é um aluno da Universidade? 

En: Era. Um aluno da universidade. Ele já se formou já eu acho. 

Pq: Aham. E aí ele ajudou nessa reformulação? 

En: Ele ajudou no PIBID aí ele era muito interessado em relação a essa 

educação quilombola. Muitíssimo.  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Essas ações se mostraram então como ações isoladas, que aconteceram em 2016 com a 

presença do PIBID na escola, e que posteriormente ficaram paradas devido a interrupção das 

atividades do Programa na escola. Muitos professores que estavam presentes naquele ano não 

trabalham mais na escola. Portanto, a maioria dos professores que estão atuando este ano na 

escola, não participaram da elaboração desse documento e não tem conhecimento do mesmo. 

Em respostas obtidas pelas entrevistas, ao perguntamos aos professores (as) se os mesmos 

tinham conhecimento da implementação das DCNEEQEB no PPP da escola, 09 dos 12 

entrevistados (as) afirmaram não possuir conhecimento a respeito dessa questão. Isso 

demonstra que os professores (as) além de não terem feito parte do processo de construção do 

documento também não tiveram a oportunidade de conhecer e fazer a leitura desse documento 

como fala o professor,  

Pq: Entendi. Você sabe, aqui na escola, se elas tão sendo implementadas no 

PPP, na matriz ... 

En: Ó, no PPP da escola eu não tenho porque nós não tivemos acesso. Eu 

não tive acesso ele ainda cê entendeu? Mas dentro da minha proposta eu já 

coloquei. (se referindo à educação quilombola) 

Pq: Sim, nas suas aulas? 

En: Pra trabalhar nas minhas aulas.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Dessa forma, a escola continua sendo tratada rural onde educação quilombola só se 

encontra no papel. 

Pq: Sim. Então, por enquanto, essa escola na superintendência ela é tratada 

como uma escola rural né?  

En: Escola rural, ela é rural.  

Pq: Sim 

En: Ela não é especificamente ainda quilombola 

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

O fato da escola ser considerada rural e não quilombola é fato recorrente no nosso país 

como foi evidenciado por Miranda (2012). Diversas unidades são tratadas dessa forma e 

assim não utilizam um currículo, calendário, pedagogias e matrizes curriculares próprias.  
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5.3.3 Os Calendários Escolares 

 

Analisamos ainda os dois calendários das duas escolas, Escola Municipal de Quartel do 

Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck, a fim de identificar dias, eventos 

ou manifestações que buscassem a valorização da cultura quilombola dentro da escola.  

De acordo com as DCNEEQEB os calendários das escolas devem ser adequados à 

realidade de cada comunidade.  

Art. 11 O calendário da Educação Escolar Quilombola deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas, econômicas e socioculturais, a 

critério do respectivo sistema de ensino e do projeto político-pedagógico da 

escola, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na LDB.  

§ 1º O Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de 

novembro, deve ser instituído nos estabelecimentos públicos e privados de 

ensino que ofertam a Educação Escolar Quilombola, nos termos do art. 79-B 

da LDB, com redação dada pela Lei nº 10.639/2003, e na Resolução 

CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004.  

§ 2º O calendário escolar deve incluir as datas consideradas mais 

significativas para a população negra e para cada comunidade quilombola, 

de acordo com a região e a localidade, consultadas as comunidades e 

lideranças quilombolas (BRASIL, 2012, p. 7). 

Analisando os calendários identificamos que ambas as escolas utilizam um calendário 

geral específico para toda zona rural. A Escola Municipal de Quartel do Indaiá utiliza o 

calendário da zona rural da SME e a Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck 

utiliza o calendário da zona rural da SRE. Esse calendário, por ser o mesmo para todas as 

escolas rurais, desconsidera as peculiaridades locais das comunidades quilombolas. 

Ambos os documentos têm sua fundamentação legal na Lei nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996
33

, na Resolução SEE nº 2197 de 20 de outubro de 2012
34

 e na Resolução 

SEE nº 3652 de 14 de novembro de 2017
35

, as DCNEEQE não é citada como documento 

utilizado para a elaboração dos calendários. 

Sobre calendário de escolas quilombolas a Resolução SEE nº 3652 de 14 de novembro 

de 2017 afirma que “Art. 6º – As Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas poderão 

elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das 

                                                           
33

 Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). 

34
 Dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas Escolas Estaduais de Educação Básica de Minas 

Gerais e dá outras providências.  

35
 Estabelece, para a Rede Pública Estadual de Educação Básica, Calendário Escolar para o ano de 2018. 



114 

comunidades locais” (MINAS GERAIS, 2017, p. 2). Contudo, como visto, as escolas 

pesquisadas utilizam um calendário comum para todas as escolas rurais.  

Dessa forma, na análise dos dois calendários não foi possível identificar nenhuma data 

ou evento específico sobre a educação quilombola. O único dia relacionado à essas questões 

em ambos os calendários é o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência da Negra 

instituído pela lei Lei n.º 12.519, de 10 de novembro de 2011
36

. Esse dia é previsto pela 

DCNEEQEB, mas não é presente somente nos calendários de escolas quilombolas, e sim no 

de todas as escolas. Esse dia foi incorporado ao calendário escolar pela implementação da Lei 

n.º 10639 de 9 de janeiro de 2003
37

. 

Apesar da presença desse dia nos calendários escolares das referidas escolas, uma 

questão deve ser colocada em evidência. Em ambos os calendários o dia da consciência negra 

acontece juntamente com outros eventos da escola que não estão relacionados com essa 

temática. Na Escola Municipal Quartel do Indaiá, o dia da consciência negra acontece 

concomitantemente às avaliações bimestrais. Na Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitscheck, acontece juntamente com a semana de educação para a vida. Esse fato nos 

mostra que pode não estar sendo trabalhado de forma intensa dentro das escolas, pois a 

atenção e o tempo que seriam dedicados a esse dia estão sendo divididos com outras ações 

que acontecem no mesmo momento. 

Dessa maneira, a existência de somente um dia onde a educação escolar quilombola 

poderia ser evidenciada nas escolas fica comprometida. Inclusive a Semana de Educação para 

a Vida deveria ser uma semana em que as questões que foram trabalhadas na escola durante o 

ano sejam apresentadas. Como a questão quilombola não se mostra presente durante o ano 

letivo a mesma provavelmente não irá ser contemplada nesse momento. 

Nas entrevistas com gestoras da Escola Municipal de Quartel do Indaiá, elas afirmam a 

existência do dia da consciência negra no calendário escolar. Uma afirma ainda que existe 

uma semana de educação para a vida, onde essas questões poderiam ser trabalhadas. 

Pq: Entendi. A outra pergunta, é até bom que você tá com calendário, se 

existe algum dia, evento ou manifestação no calendário escolar que vise 

valorizar a cultura quilombola dentro da escola?  

En: Especificamente do calendário não. Todas as datas que são estipuladas 

no calendário escolar são datas que podem ser é ... incorporadas pela escola, 

no currículo como é ... momentos de diálogo dessa comunidade, 

                                                           
36

 Institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 

37
 Altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", e dá outras providências. 
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participação. Só que são datas específicas que é pra toda a rede municipal né. 

Não existe um calendário específico ainda pra Quartel do Indaiá, pra uma 

comunidade Quilombola. 

Pq: Mas até pra essa rede, pra esse calendário geral, tem algum dia? O dia 

da consciência negra, que trabalhe a questão quilombola? 

En: Tem, em novembro né. Tem a semana de educação para a vida em 

novembro também que acontece a semana de educação para a vida. Ela é 

estipulada geralmente em novembro, quer ver... (olha calendário) é... semana 

de educação para a vida, que vai acontecer esse ano do dia 05 ao dia 09 na 

sede e na zona rural na mesma data. Tá vendo? Então nessa semana de 

educação para a vida as orientações é que a escola, a comunidade trabalhe 

é... aspectos relativos à comunidade né, temas mais emergentes da 

comunidade que precisam ser trabalhados, e é uma oportunidade de refletir 

sobre currículo escolar também né, com a comunidade. Então essa semana 

de educação para a vida a escola quilombola pode fazer essa integração com 

a comunidade, com os alunos, é uma proposta né de trabalho pra eles 

desenvolverem. E também em outros eventos que são específicos do 

calendário né, que podem tá sendo utilizado pra trabalhar as peculiaridades 

da educação quilombola. 

(Gestora da Escola Municipal Quartel do Indaiá)   

Apesar do dia da consciência negra estar presente no calendário, assim como a semana 

de educação para a vida, a professora afirma que esses dias não acontecem na escola. 

Pq: Vocês, aqui na escola, têm algum dia, algum evento, ou alguma 

manifestação, em que vocês visam valorizar a cultura quilombola aqui 

dentro?(nesse espaço) Algum evento ou alguma coisa que vocês fazem? 

En: Não. Também nada. A gente só tem na comunidade, que é a festa (festa 

de Nossa Senhora das Mercês e São Francisco de Paulo). Mas é uma festa 

religiosa, que acontece uma vez no ano. Mas não tem nada a ver com 

educação escolar não.  

Pq: Então o único evento é na comunidade né? 

En: Na comunidade! 

Pq: E aí não chega na escola? 

En: Não! 

(Professora da Escola Municipal Quartel do Indaiá) 

Já nas entrevistas com professores, gestores e inspetores da Escola Estadual Governador 

Juscelino Kubitscheck também identificamos que o único dia relacionado à educação 

quilombola se trata da consciência negra. Uma gestora afirmou não ter conhecimento de 

nenhum dia voltado à questão quilombola, pois a mesma não tem conhecimento do calendário 

da escola. Esse fato contraria a Resolução SEE n.º 2197 de 20 de outubro de 2012 que é uma 

das resoluções utilizadas para elaboração do calendário. A Resolução afirma que  

Art. 7º O Calendário Escolar deve ser elaborado pela Escola, em acordo com 

os parâmetros definidos em norma específica, publicada anualmente pela 

Secretaria de Estado de Educação – SEE, discutido e aprovado pelo 

Colegiado e amplamente divulgado, cabendo à Inspeção Escolar 
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supervisionar o cumprimento das atividades nele previstas (MINAS 

GERAIS, 2012, p. 2, grifo nosso). 

Uma outra gestora afirma que, 

Pq: A outra pergunta, eu queria saber se existe algum dia, algum evento ou 

manifestação no calendário da escola que visa valorizar essa cultura 

quilombola? 

En: É o dia da consciência negra né? 

Pq: O dia 20? 

En: Isso. Sempre a gente faz uma manifestação aqui.  

Pq: Aham. Quais são os tipos de manifestações que vocês fazem?  

En: Ah... tem as apresentações folclóricas né. Sempre os professores sempre 

os professores se preparam focando na cultura mesmo afro. È, momentos de 

discussões é, tem dança, tem poesias, então um pouquinho de cada coisa. 

Sempre a gente tá frisando isso no dia 20. (Gestora da Escola Estadual 

Governador Juscelino Kubitschek) 

Já os professores (as) dessa escola, 09 dos 12 entrevistados (as) afirmaram que o dia da 

consciência negra é o único em que são trabalhadas questões relacionadas a cultura 

quilombola e sua valorização. Sobre esse dia alguns professores disseram, 

Pq: Você sabe se existe algum dia, evento ou manifestação no calendário da 

escola que vise valorizar a cultura quilombola? 

En: É o dia da consciência negra né. Aí de fato, a escola de São João sente 

que precisa de vivenciar isso pela realidade nossa que é, tem alunos do 

Quartel do Indaiá e próprio aqui de São João. Já teve evento que tentasse 

fazer com que esse tipo de pensamento, de transformar aqui em uma escola 

quilombola. Então eles conseguem se ver assim sabe?  

Pq: No dia 20 de novembro, quando acontece as coisas, acontece qual tipo 

de manifestação?  

En: É... grupos de capoeira, danças né característica, tipo makulelê, a gente 

já fez algumas vezes, que eu vivenciei aqui em outros anos né. E assim, 

alguns trabalhos mesmo, tipo até teatro também, voltado sabe?  

(Professor de Educação Física da Escola Estadual Governador Juscelino 

Kubitscheck)  

En: É, no dia da consciência negra. Ano passado teve um evento, num 

lembro ... teve uma oficina. Uma senhora da comunidade, ela ve0io ensinar 

os meninos confeccionar bonecos é ... afro ... como é que elas faziam. Aí os 

meninos, foi muito bom sabe. Ela fez uma palestra, falou da origem. 

Pq: Ela é de Quartel? 

En: Não, ela é aqui de São João. 

Pq: Mas ela é de lá? Ou ela é daqui de São João? 

En: Não, ela não é de São João, ela é de fora e mora aqui. 

Pq: Ah sim ... 

En: Ela veio aqui pra ensinar os meninos a confeccionar as bonequinhas né, 

e contou a história, lá da África. Como que é que surgiram as bonecas e tal. 

E os meninos fizeram de pano. Cê precisa de ver que fofinha, e os meninos 

gostaram. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 
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Uma professora afirmou ainda que essas questões também eram trabalhadas no dia 22 

de agosto, dia do folclore.  

En: [...] A gente trabalhava muito a cultura daqui em agosto, no dia 22 de 

agosto né. No folclore. E no dia 20 de novembro agora a gente tem toda essa 

abertura de tá trabalhando essas diretrizes que fazem parte da escola [...]. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Podemos perceber pela fala do diretor e da professora acima como a escola e seus 

funcionários ainda possuem uma visão muito folclorizada da cultura negra e quilombola. Ao 

afirmar que as questões quilombolas são apresentações folclóricas e realizadas no dia do 

folclore eles reafirmam o que foi apontado pela autora Leite (2000) que aponta como a cultura 

negra é vista, na mídia e nos meios de comunicação como folclore. Moura (2005) corrobora 

ao dizer que  

Em suas múltiplas variedades, o saber que se condensa nas culturas 

populares é um importante fator de afirmação da identidade do homem 

brasileiro, porque carrega consigo a memória de uma parte significativa da 

história deste país. No entanto, reduzido à condição de folclore (com toda a 

carga pejorativa que o termo traz em si), torna-se praticamente impossível 

levá-lo em conta, perdendo-se grande oportunidade de aproximação da 

realidade do país com o que se ensina na escola (MOURA, 2005, p. 80). 

Dois professores (as) afirmaram não ter conhecimento sobre o calendário escolar. Uma 

afirmou a existência do dia 20 de novembro, porém disse ainda que esse dia não é voltado à 

questões quilombolas.  

Pq: Você sabe se tem algum dia, ou algum evento, alguma manifestação no 

calendário da escola que é específico pra valorizar a educação quilombola, a 

cultura quilombola?  

En: Não. 

Pq: Nem o 20 de novembro? Você sabe se eles trabalham alguma coisa? 

En: Ah tá. No 20 de novembro trabalha isso sim. Mas não direcionado à 

educação quilombola.  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Dessa forma, podemos perceber, mais uma vez, o desconhecimento dessa modalidade 

de educação. É importante ressaltar que o dia da consciência negra é o dia atribuído à morte 

de Zumbi do Palmares, líder quilombola. Então, ao se falar de consciência negra é importante 

que se fale também sobre quilombos e a cultura quilombola. 

Patto (1991) afirma que a realidade da educação vivida no tratamento da questão racial 

é a invisibilidade, o folclorismo, desqualificação. Encontramos ainda autopreconceito e a 

negação da diferença. Essa realidade também é encontra nos discursos dos atores sociais 

entrevistados, como veremos no próximo capítulo. 



118 

6 CONCEPÇÕES E AÇÕES DOS PROFESSORES, GESTORES E INSPETORES 

DE ENSINO DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 

QUARTEL DO INDAIÁ 

 

Nesse momento da análise, buscamos criar três categorias, ou eixos temáticos, de forma 

a agrupar as falas dos sujeitos entrevistados em temas comuns. Selecionamos então as 

principais falas dos docentes, gestores e inspetores de ensino das escolas, sobre seu 

conhecimento da legislação e formação, sobre a atuação das secretarias de educação e da 

gestão escolar, incluindo fiscalização, o repasse de verbas, apoio e intervenção, e também 

sobre a prática dos sujeitos em sua atuação, englobando as ações que visam garantir o 

cumprimento da legislação, situações de preconceito e a importância da educação quilombola. 

Dessa forma, dividimos a análise em 3 categorias: 

Categoria I- Conhecimento e implementação 

Categoria II- Atuação da gestão  

Categoria III- Ações dos sujeitos  

A separação das categorias se deu de forma a facilitar a compreensão dos dados obtidos 

pelas entrevistas. Tendo em vista que temos 3 tipos de sujeitos, em cargos e atuações 

diferentes, essa divisão favorece a interpretação desses dados. Vale ressaltar que mesmo 

separados em categorias estas se encontram interligadas, pois fazem parte de um mesmo 

contexto. 

Como apresentado anteriormente, foram entrevistados 18 pessoas, atuantes nas escolas, 

Escola Municipal de Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck. 

Dessa forma foram entrevistados 13 professores (as), 2 inspetoras de ensino, 1 diretor, 1 

supervisora, e 1 gerente do ensino fundamental. 

 

6.1 Categoria I – Conhecimento e implementação 

 

Como pergunta inicial da entrevista, as pessoas foram indagadas se conheciam e o que 

conheciam sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Quilombola. Dos 18 

entrevistados, 8 afirmaram não ter conhecimento das diretrizes. 4 pessoas afirmaram saber da 

existência das diretrizes, mas nunca leram o documento. 5 afirmaram ter pouco conhecimento 

ou pouco aprofundamento sobre. Somente 1 afirmou conhecer integralmente as diretrizes e ter 

trabalhado com sua a implementação. Dessa forma, temos uma porcentagem de 66% dos 
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funcionários dessas escolas que desconhecem essas diretrizes. Algumas das respostas foram 

bem contundentes e diretas sobre esse desconhecimento.  

A professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá, ao ser questionada se conhecia 

as diretrizes afirmam que não e enfatiza o caráter não quilombola da escola 

En: Não. A educação aqui é... é igual as outras. É comum igual às outras. 

Escola normal. A gente não tem uma específica pra Educação Quilombola. 

Nada. (Professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Tanto professores, inspetores, e gestores afirmaram o não conhecimento da legislação.  

En: Pra ser sincero eu não conheço. Não tive ainda a oportunidade de tá 

estudando né, lendo sobre isso. Até pelo fato do tempo né. Muito corrido e 

talvez a gente teria que ter mais, já era até pra eu ter, por parte minha tá mais 

por dentro. Até por causa da reivindicação. Infelizmente eu to em débito 

com isso.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Aí a minha primeira pergunta é se você conhece e o que você conhece 

sobre essas diretrizes?  

En: Não... 

Pq: Você não conhece? 

En: Não conheço não. Já até ouvi falar, mas nunca... 

Pq: Você sabe que ela existe? 

En: Eu sei que ela existe, mas nunca... 

Pq: Mas nunca leu não? 

En: Não, não. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

En: Não eu ainda não conheço.  

Pq: Mas você sabia da existência delas ou não? 

En: Já sei que existe. Até que foi cobrado no último concurso. Apesar deu 

não ter feito, eu fiquei sabendo que foi cobrado. E eu também já vi em 

jornais né? 

Pq: Mas você não chegou a ler a diretrizes? 

En: Não. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

En: Bom, eu conheço as Diretrizes, sei que elas existem. Mas eu não sei 

falar com propriedade delas não. 

(Professora Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

En: Olha, eu li pouco né sobre essa educação quilombola aqui, pro concurso 

muito pouco né. Então num sei muita coisa não, eu nem estudei direito, 

acabei nem lendo. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Pq: E aí eu queria saber se você conhece essas diretrizes, e se você conhece 

o que você conhece?  

En: Não conheço. 

Pq: Você não conhece? 



120 

En: Não 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Os depoimentos acima demonstram a falta de conhecimento desses funcionários sobre a 

educação quilombola. O que é uma realidade da maioria dos professores que trabalham na 

educação quilombola. Miranda (2012) afirma que maioria dos professores desconhece essa 

modalidade de educação. Mesmo os entrevistados que afirmaram ter um pouco de 

conhecimento das diretrizes afirmam o caráter não aprofundado desse conhecimento. 

En: Então, eu conheço as diretrizes. Já tive a oportunidade de ler sobre elas, 

mas assim nunca me aprofundei, nunca fiz um estudo específico das 

diretrizes não. E o que eu conheço é que na verdade nós temos que trabalhar 

é focando a questão cultural do quilombola né, da educação quilombola. Só 

que na realidade que nós trabalhamos, eu ainda acho que é preciso mudar 

muito, muito mesmo pra poder atender às diretrizes. É preciso assim, haver 

uma reestruturação do currículo escolar. Porque na verdade a escola ainda 

não trabalha focado. Embora a gente faça um atendimento diferenciado né, 

pelas peculiaridades mesmo da região, o estudo tem que ser diferenciado lá. 

Mas ainda tem muito que avançar na questão das práticas propostas das 

diretrizes curriculares.   

(Gestora da Escola Municipal Quartel do Indaiá)   

En: Meu conhecimento sobre ela não é assim, não vou falar com você 

específico. Porque tem muito pouco tempo que a gente começa, estamos 

trabalhando dentro da escola, tivemos essa oportunidade de abertura pra 

gente tá trabalhando a questão quilombola na escola. Antes a gente não, 

quando eu comecei não tinha. A gente trabalhava muito a cultura daqui em 

agosto, no dia 20 de agosto né. No folclore. E no dia 20 de novembro agora a 

gente tem toda essa abertura de tá trabalhando essas diretrizes que fazem 

parte da escola. O sexto ano já vem com um conteúdo específico, que é né, 

trabalhar o índio e o quilombo. Já bem pouco tempo, deve ter uns 4 anos por 

aí que a gente tá trabalhando específico. E, mas na escola aqui, essa 

oportunidade de tá trabalhando o quilombo de tá fazendo, tem bem pouco 

tempo que tem essa abertura aqui dentro sabe? A gente fazia muito, no 

folclore a gente fazia. Eu já fiz aqui recapitulação de como que era o enterro 

lá nos Quartéis do Indaiá, as danças. Já trouxe aqui muitas vezes pessoas de 

lá pra cantar os Vissungos. Já trabalhei com eles, já levei os meninos daqui 

no Quartel do Indaiá pra gente fazer apresentação do Livro Terra Deu Terra 

Come. (Professora da Escola Estadual Juscelino Kubitscheck). 

De todas as entrevistas somente um professor afirmou que conhecia totalmente o 

documento.  Segundo ele, 

En: Deixa eu te falar, na verdade por ela ter sido implantado em 2012 e a 

própria Secretaria começou a cobrar foi realmente ano passado né. Aliás 

cobrar no sentido de que fosse implantado até com uma matéria curricular. E 

na verdade a grade curricular que não permite que coloque. Mas eu acho que 

por nós vivermos numa região que convivemos com essa comunidade, cabe 

a cada um de nós trabalhar essa diversidade que existe entre as comunidades 

e implantar no seu projeto de programa de curso entendeu?  
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Pq: Então você conhece né, as diretrizes? 

En: Conheço. 

Pq: Você chegou a ler? 

En: Cheguei, até trabalhei com a implantação na escola né. (Se referindo a 

outra escola, não quilombola, onde ocupava um cargo anteriormente.) 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Os depoimentos acima demonstram que apesar da existência dessa política para 

educação quilombola a mesma ainda não é sequer conhecida pelos agentes educadores. 

Munanga (2005) afirma esse desconhecimento por parte dos professores da cultura negra, é o 

que leva à desvalorização da mesma. O autor ainda afirma que a cultura eurocêntrica que 

marca a educação contribui para esse processo. E assinala a necessidade de professores 

capacitados para trabalhar essas questões. Essa afirmação do Munanga vai de encontro com o 

que vivenciei em minha vida acadêmica, onde os saberes quilombolas não foram trabalhados 

no currículo da graduação. Isso contribuiu para o não conhecimento dos professores sobre o 

tema que muitas vezes acreditam não ser capazes de trabalhar com essa forma de educação.  

No texto de referência para a elaboração das DCNEEQEB, Moura (2011) afirma que 

existe uma ausência dessa discussão nas escolas do Brasil e nos cursos de pedagogia e 

licenciatura e que isso se deve a um desconhecimento do poder público e da universidade 

sobre o tema. Esse fato reverbera no desconhecimento dos sujeitos entrevistados sobre essa 

modalidade de educação e sua formação. 

Como já apontado anteriormente, a formação dos professores se mostra como um dos 

principais motivos da não efetivação da educação quilombola. Moura (2005) assinala que é  

Só a partir da formação de professores capacitados a criar, levantar 

possibilidades, inventar novas situações de aprendizagem em sala de aula, 

frente à especificidade do contexto em que conduz o processo de ensino-

aprendizagem, imbuídos do sentido de sua profissão e de sua 

responsabilidade na sociedade, poder-se-á desenvolver um processo escolar 

de educação consoante à realidade sócio cultural brasileira (MOURA, 2005, 

p. 79-80). 

Dessa forma, outra pergunta realizada para os sujeitos foi se durante sua formação, tanto 

inicial quanto continuada, eles teriam tido algum contato com a educação quilombola. Dos 

entrevistados, todos possuem curso superior, 8 deles possuem algum tipo de pós-graduação, 

entre estes um mestrado. Dos 18 entrevistados somente 3 afirmaram ter tido algum contato 

com a educação quilombola em sua formação, os outros 15, ou seja 83,3% do total, afirmaram 

não ter tido nenhum contato.  
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Dos 3 que a presença da educação quilombola em sua formação, foram em situações 

específicas. Uma professora, que possuí Pós-Graduação em História do Brasil afirmou ter tido 

contato. 

Pq: Entendi. Então voltando aqui na questão da sua formação, você diz que 

tem pós em História do Brasil, quando você fez essa pós eles abordaram em 

algum momento a educação quilombola?  

En: Abordaram. Abordaram muito a questão de... a questão quilombola e já 

assim, prevendo o futuro que já seria dentro de onde tem descendentes de 

quilombo. Que já seria um conteúdo dentro da grade curricular.  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Entretanto esse é um fato isolado. Os dois outros professores que afirmaram ter tido 

esse contato afirmaram que este não foi feito de forma abrangente. Um dos professores possui 

Licenciatura em Educação do Campo e foi nesse curso seu contato, apesar de não ter 

acontecido de forma muito aprofundada.  

Pq: Você teve contato na graduação? 

En: Na graduação.  

Pq: Disciplina, projeto? 

En: É... mais é... até mesmo porque eu conheci o que que era foi na 

graduação. E falou muito sobre a valorização dos quilombos é...é... e tal. E 

assim... não viu muito a fundo. Mas a valorização até dos alunos mesmo, 

através de bolsa pra eles tá na faculdade tudo aí eu conheci pela minha 

graduação. 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Já o outro professor afirmou que seu pouco contato se deu dentro da Universidade, mas 

por interesse próprio, que o mesmo levou essa discussão para o ambiente acadêmico.  

En: Ah eu tive pouco. Mas porque eu mesmo levei a discussão. Eu que 

tenho mais tempo de formado, 35 anos de magistério, cê vai ver que eu já 

trabalhava isso desde quando eu estudei. Num estudei foi em Diamantina 

não, foi em Sete Lagoas. Já levava pra lá essa discussão 

Pq: Então quando você tava na faculdade partiu de você a discussão, não... 

En: Dentro da Universidade, partiu de mim lá dentro. Tinha um professor, 

chamado Carlos Leão, inclusive eu trouxe ele aqui. Nós falamos sobre... na 

época, não me recordo, acho que foi o Brasil colônia mesmo, dentro da 

história. E aí eu propus ele pra fazer um trabalho aqui. Ah, o cara ficou 

doido. Ele, na Universidade dele, ele não teve. 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Todos os demais professores, inspetores e gestores afirmaram prontamente que essa 

discussão não se fez presente em suas graduações. Mostrando assim que, independente da 

área de formação, e grau de escolaridade os cursos de formação de professores, parecem estar 
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negligenciando o cumprimento das DCNEEQEB e a obrigatoriedade do ensino de cultura afro 

brasileira nas escolas. Os artigos 48 e 49 do documento afirmam que, 

Art. 48 A Educação Escolar Quilombola deverá ser conduzida, 

preferencialmente, por professores pertencentes às comunidades 

quilombolas.  

Art. 49 Os sistemas de ensino, no âmbito da Política Nacional de Formação 

de Professores da Educação Básica, deverão estimular a criação e 

implementar programas de formação inicial de professores em licenciatura 

para atuação em escolas quilombolas e escolas que atendem estudantes 

oriundos de territórios quilombolas ou ainda em cursos de magistério de 

nível médio na modalidade normal, de acordo com a necessidade das 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2012, p. 16). 

O documento ainda afirma que a formação inicial deverá ser ofertada em curso de 

licenciatura para esses professores, oferecido se necessário concomitante com o trabalho. 

Deve também propiciar a participação dos graduandos na elaboração dos currículos 

quilombolas assim como a produção de materiais específicos. Deve garantir utilização de 

metodologias e estratégias adequadas de ensino no currículo visando inserção e articulação 

entre conhecimentos científicos e tradicionais. Deve propiciar o estudo das metodologias e 

conteúdos curriculares da base nacional comum e também o estudo do trabalho, da memória, 

da ancestralidade, da oralidade, da corporeidade. Deve garantir a realização de estágio 

curricular na realidade quilombola e deverá haver discussões sobre as lutas quilombolas ao 

longo da historia, o papel dos quilombos nos processos de libertação e no contexto atual da 

sociedade, as ações afirmativas, articulação entre conhecimento cientifico e quilombola, 

superação do racismo pelo cumprimento das leis 99394/96 10639/03 resolução 1/200. 

Garantir o estágio dos cursos de licenciatura nas comunidades e o transporte, acomodação e 

segurança desses professores devem ser feitos em parceria com o poder publico. A formação 

continuada deve ser assegurada pelos sistemas de ensino como componente primordial da 

profissionalização docente a partir de cursos presenciais ou à distância em atividades em 

consonância com os projetos das escolas.  

Moura (2011) no texto base para elaboração das DCNEEQEB, fala sobre os professores 

e aponta a realidade que encontramos na comunidade de Quartel do Indaiá.   

Nem sempre esses docentes têm garantido o seu direito à formação inicial e 

continuada de qualidade e há casos até de professores leigos nessas 

instituições. 

Nas escolas localizadas em regiões quilombolas e que atendem a estudantes 

dessa região, também atuam docentes que não são de origem quilombola. 

Esses também vivenciam condições precárias de formação inicial e 

continuada e necessitam ter esse direito a uma formação digna e de 
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qualidade garantido. Precisam, sobretudo de que no seu processo de 

formação sejam incluídos discussões, reflexões e estudos sobre a realidade 

quilombola local, regional e nacional (MOURA, 2011, p. 35). 

Apesar dessas exigências, pela leitura e análise das entrevistas fica evidente que os 

cursos de formação, dos referidos professores, ignoraram os princípios regidos pela 

legislação. Interessante ressaltar que alguns professores se formaram há muito tempo atrás 

onde essa discussão ainda não possuíam o alcance que possuí hoje, assim como suas próprias 

leis e diretrizes. Entretanto, alguns professores têm formação recente, 2 anos, e ainda sim não 

tiveram acesso a esse conteúdo. O que mostra que apesar desses anos de políticas públicas 

vigentes sobre o direito à educação, à diferença e à uma educação de qualidade, estes ainda 

não foram alcançados na prática.  

 

6.2 Categoria II – Atuação da gestão 

 

Nesse momento iremos tratar da atuação das gestões escolares, como já foi citado 

entrevistamos 5 funcionários da gestão escolar. Entre eles, 2 inspetoras de ensino, 1 diretor, 1 

supervisora e 1 Gerente Pedagógica. Foram feitas perguntas sobre a relação das Secretarias 

Municipais e Estaduais de educação com as escolas, cumprimento e fiscalização da legislação 

e também atuação da direção das escolas diretamente com os alunos, como diferença entre 

quilombolas e não quilombolas e situações de preconceito.  

Sobre a relação das SME e SRE, as perguntas foram feitas considerando que as 

secretarias são localizadas em Diamantina e as escolas na sede, sendo esse atendimento é feito 

à distância o que pode dificultar a relação. Esse fato foi comprovado pela resposta das 

inspetoras 

Pq: A primeira pergunta é, como é a relação que a Secretária de Educação 

tem com a escola Governador Juscelino Kubitscheck? Como que é essa 

relação, porque a escola não é localizada aqui né, como é feita essa relação? 

En: É, da mesma forma que eu vinha explicando dos setores, que são em 

torno de 25 setores, sendo que cada setor ele compreende um município né 

como sede e os distritos, as escolas que estão nos distritos né compõe o setor 

também. Então, dependendo da distância do setor, é... aí exige nessa questão 

do custeio, que no momento está difícil, devido a crise né, no país. Então as 

verbas não estão sendo repassadas nem pra esse trabalho e nem pra é... 

manutenção de vários projetos assim como é... eu penso até do quilombola, 

é... alguns projetos agregados que devem estar sofrendo né algumas 

contingências, então o momento ele está muito dificultador para os 

profissionais da educação né, então de conduzir os processos né. E a relação 

então da superintendência com São João da Chapada né, a escola de lá, 

Governados Juscelino Kubistchek, é a mesma com todas as demais 

localizadas longe da sede que é Diamantina. O atendimento é por e-mail, 
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telefônico e quando o diretor vem aqui pra alguma coisa, então é esse 

atendimento, esse suporte à distância.  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Já a uma gestora da escola Municipal se mostrou receosa com a pergunta. Foi preciso 

reformular a forma de perguntar por 3 vezes até que obtivemos uma resposta. Segundo ela,  

Pq: A primeira pergunta é: Como é a relação da SME com a gestão da 

escola? (entrevistada demonstra não entender, refaço a pergunta) Como que 

é a relação da SME com a escola? (continua demonstrando não entender, eu 

continuo) Essa relação... como ela é feita? A mediação do que é feito aqui na 

SME com a escola?  

En: Normal, dá os atendimentos necessários.  

Pq: Mas como esses atendimentos são feitos? Por exemplo, a escola fica em 

Quartel do Indaiá e a SME fica aqui em Diamantina. Como que é feito isso? 

En: Aí são agendados os atendimentos né, locais, esporadicamente. Porque 

são muitas escolas e a gente as vezes não dá conta de ir semanalmente.  

Pq: Você atende mais de uma escola? 

En: Mais de uma escola. 

Pq: Entendi. 

En: E nas eventualidades a gente agiliza pra dar um atendimento mais 

eficaz. E atendê-los também. Quando a escola, o professor necessita ele vem 

até a sede. A gente presta os atendimentos, entendeu?  

Pq: Aham, e qual tipo de atendimento que vocês dão assim, de instrução, 

qual tipo de solicitação que vem da escola pra você?  

En: São os atendimentos rotineiros mesmo né, na parte administrativa, 

pedagógica né, tem a gerência que faz os atendimentos mais precisos né, e o 

acompanhamento normal, rotineiro da escola né. Com relação aos alunos e 

do próprio andamento da escola. Da parte administrativa e pedagógica. 

(Gestora da Escola Municipal Quartel do Indaiá) 

Como podemos perceber a relação entre as secretarias e as escolas não acontecem de 

forma satisfatória. Um fator importante sobre essa questão é que ambas as gestoras não 

residem na comunidade, e dessa forma não conhecem todas as suas especificidades e não 

vivenciam diariamente a rotina da comunidade e das escolas. Nos atendimentos feitos, as 

escolas são tratadas como regulares ou rural. A outra gestora, que também atua na SME 

afirma que a escola recebe um atendimento diferenciado, mas que esse atendimento não supre 

a necessidade da questão quilombola. 

En: Só que na realidade que nós trabalhamos, eu ainda acho que é preciso 

mudar muito, muito mesmo pra poder atender às diretrizes. É preciso assim, 

haver uma reestruturação do currículo escolar. Porque na verdade a escola 

ainda não trabalha focado. Embora a gente faça um atendimento 

diferenciado né, pelas peculiaridades mesmo da região, o estudo tem que ser 

diferenciado lá. Mas ainda tem muito que avançar na questão das práticas 

propostas das diretrizes curriculares. 

Pq: Esse atendimento diferenciado que você falou, ele vai em qual sentido 

assim de... 
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En: Porque olha pra você ver. Na escola Quilombola né, eu tive 

oportunidade de verificar a prática pedagógica da professora. É uma 

referência a escola na vida daqueles alunos porque eles fazem tudo na 

escola, então tudo passa pela escola. E assim a questão cultural é muito forte 

sabe. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora e ela me contou 

assim: L... tudo que os meninos sabem, eles aprendem aqui na escola. Então 

assim, o direcionamento é pra questão da alfabetização e do letramento 

desses alunos. Porque tudo que eles buscam eles é... a formação deles é mais 

no foco é da sala de aula mesmo porque em casa eles não tem a assistência 

que eles deveriam ou poderiam ter né, pra avançar nos estudos. Então tudo 

que eles têm de referência de ensino e aprendizagem é a sala de aula né, é a 

professora né. Então assim, a escola trabalha muito nessa perspectiva, dessa 

formação humana né, da formação enquanto ensino aprendizagem mesmo 

dos conteúdos básicos que são direitos da aprendizagem do aluno. Tudo é 

veiculado dentro da escola. Que a gente percebe que a família num tem 

aquela participação né que poderia ter na vida escolar de seus filhos. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Esses fatos vão contra ao que é solicitado pelas Diretrizes, que ao tratar da gestão 

escolar afirma a necessidade da relação entre os gestores e a escola. Afirma ainda a 

importância de que os gestores sejam preferencialmente quilombolas e que conheçam a 

realidade em que estão inseridos. Sobre essa questão o documento afirma  

Art. 39 A Educação Escolar Quilombola deve atender aos princípios 

constitucionais da gestão democrática que se aplicam a todo o sistema de 

ensino brasileiro e deverá ser realizada em diálogo, parceria e consulta às 

comunidades quilombolas por ela atendidas.  

§ 1º Faz-se imprescindível o diálogo entre a gestão da escola, a coordenação 

pedagógica e organizações do movimento quilombola nos níveis local, 

regional e nacional, a fim de que a gestão possa considerar os aspectos 

históricos, políticos, sociais, culturais e econômicos do universo 

sociocultural quilombola no qual a escola está inserida.  

§ 2º A gestão das escolas quilombolas deverá ser realizada, 

preferencialmente, por quilombolas.  

§ 3º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, estabelecerão 

convênios e parcerias com instituições de Educação Superior para a 

realização de processos de formação continuada e em serviço de gestores em 

atuação na Educação Escolar Quilombola.  

Art. 40 O processo de gestão desenvolvido na Educação Escolar Quilombola 

deverá se articular à matriz curricular e ao projeto político-pedagógico, 

considerando:  

I – os aspectos normativos nacionais, estaduais e municipais;  

II – a jornada e o trabalho dos profissionais da educação;  

III – a organização do tempo e do espaço escolar;  

IV – a articulação com o universo sociocultural quilombola. (BRASIL, 2012, 

p.15) 

Sobre a atuação da escola no cumprimento das DCNEEQEB, perguntamos aos gestores 

ainda sobre o que as escolas e as secretarias fazem para garantir esse cumprimento. Segundo 

uma entrevistada, não existe uma ação efetiva na escola que garanta isso.   
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Pq: É... A minha quarta pergunta é, o que a escola tem feito para garantir o 

cumprimento dessa legislação? Dessa educação quilombola? O que vocês 

fazem na atuação de vocês dentro da escola que garante essa educação 

quilombola? 

En: É, atuação... Igual eu te falei né, dentro da, na medida do possível a 

gente preocupa em valorizar a cultura deles entendeu? Preocupa também 

deles não sofrerem preconceito né. A gente fala o tempo todo, a gente 

conversa o tempo todo. Nas reuniões a gente procura falar sobre a 

valorização deles. Pelo contrário, ao invés deles sofrerem preconceito, ele 

tem é que ser valorizados entendeu? A gente fala sobre a beleza negra 

mesmo né. Isso a gente faz entendeu? Mas num tem assim é... como é que eu 

diria... pautado assim num currículo específico isso não.  

Pq: Entendi. Não tem nada sistematizado? 

En: Isso. 

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Mais uma vez é demonstrado a ausência da educação quilombola na comunidade. Outro 

gestor afirma que não existe nenhuma ação voltada para essas questões, pois, a escola não 

conhece essas legislações. O que recaí mais uma vez na falta de conhecimento das 

DCNEEQEB pelos agentes educadores.  

Pq: Entendi. A outra pergunta é o que a escola tem feito pra garantir o 

cumprimento dessa legislação?  

En: Uai, num me aperta não. (risos) 

Pq: Você fica a vontade pra responder... 

En: Não uai. Que que a escola... se a escola não conhece essa legislação 

num tem como a gente tá implantando na escola e obrigando isso a ser 

cumprido.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

A repeito da fiscalização das ações da escola por parte da SRE e SME perguntamos aos 

entrevistados como era feito esse trabalho de fiscalização, mas mais uma vez obtivemos 

respostas negativas que confirmam que essa ação não acontece efetivamente nesses espaços. 

Gestoras das duas escolas afirmaram não ter conhecimento sobre esses fatos, uma delas 

inclusive se mostrou um pouco incomodada ao responder à questão, por se tratar de um 

assunto delicado, que envolve sua prática pedagógica. 

Pq: Aí a outra pergunta é se a Secretaria de Educação fiscaliza as ações que 

a escola tem feito nesse sentido? Se fiscaliza, como vocês fiscalizam? Você 

me disse antes que está sendo feito à distância né... 

En: É, nesse sentido, que sentido? De tá se levantando as questões ou no 

sentido da implementação de fato da educação quilombola? 

Pq: Da educação quilombola 

En: Da implementação? Bom no caso da São João, não vai ter condição 

porque não está se propondo nada de diferenciado pra ela até então. Ela é 

considerada uma escola de ensino regular. E essa, assim como as demais, a 

gente faz o acompanhamento por todos os índices né, de avaliação quando a 

distância, e por é... os próprios indicativos mesmo né, que são atos e fatos 

totalmente transparentes né, hoje a educação dispõe de vários meios, vários 



128 

canais de denúncia, várias plataformas e portais de controle né, de 

resultados, tem indicativos né, de através mesmo de uma exposição né, o 

próprio diário, de classe, diário escolar ele é digital, então lá na secretaria né, 

o chefe de gabinete né, hoje pelo, eu acredito que ainda é o A.D, senhor A.D 

que foi professor e diretor da rede municipal, ele acompanha, ele consegue 

ver ali o trabalho do inspetor que tá atuando conforme é previsto e tal, isso 

foi um feedback que eles nos deu. Então assim como ele faz esse trabalho a 

gente também tem essas formas de acompanhamento através de plataformas 

de portais onde a gente vê lançamentos atualizados no diário de classe... 

Pq: Todas as ações que são feitas nas escolas? 

En: Todas essas ações a gente têm esse acompanhamento né, e que de certo 

modo ele é um pouco fidedigno né, porque trata-se de um trabalho que 

aquele professor teve que fazer e por aquilo ali ele já é um norte. 

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Pq: A outra pergunta é se a secretária tem fiscalizado as ações da escola? 

Que a escola tem feito para garantir essa educação quilombola. Se você tem 

fiscalizado isso lá na escola, como isso tá sendo feito lá, se está sendo feito. 

En: Ficou dentro da outra pergunta né? Se ainda não está, não tem ainda  

uma normatização, acaba que eles são inseridos como os alunos regulares 

como modalidade regular, não específica quilombola.  

Pq: Mas você tem conhecimento se a escola faz alguma atividade voltada 

pra isso? Mesmo que não regulamentado, mas se a escola faz alguma 

atividade voltada pra educação quilombola assim, se eles trabalham 

conteúdos específicos quilombolas mesmo que não esteja regulamentado?  

En: Essa parte aí que vai dizer é a parte pedagógica né. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

A respeito da fiscalização, por parte da direção da escola, sobre a maneira como os 

professores trabalham em prol da educação quilombola, perguntamos aos gestores se os 

mesmos possuíam algum conhecimento sobre a as ações pedagógicas dos docentes em sala de 

aula. Estes afirmaram que os professores atuam de forma a promover a educação quilombola 

na escola, como pode ser observado a seguir. Entretanto, como veremos a frente, na próxima 

categoria, os professores não confirmam essas informações. 

Pq: Entendi. Aí a outra pergunta é sobre os professores, se você tem esse 

conhecimento de que se os professores eles têm atuado nas suas aulas de 

maneira a garantir a efetivação da educação quilombola? Se nas aulas deles, 

mesmo que não esteja implementado no PPP ou no plano de ensino do 

professor, se nas aulas desses professores eles trazem isso de alguma 

maneira? 

En: Se eles trabalham? Trazem sim. Não amplamente, mas eles sempre tão 

assim... mesmo porque aqui hoje com, trabalhando com os temas 

transversais com a interdisciplinaridade né, tem que haver. Eles não 

precisam focar numa coisa só mas é o assunto, vamos trabalhar um texto por 

exemplo, esse texto não pode ser relacionado a uma cultura afro? Então o 

professor de português ele trabalha em cima disso, não especificamente. É 

como se diz, trazendo algo que se encaixe dentro do seu conteúdo.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 
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En: É, trazem a questão igual eu falei com cê né, de valorizar os alunos 

mesmo pra eles não sofrerem preconceito, pra eles serem tratados né, como 

todos os outros. E, valorização no sentindo assim, de trazer alguma coisa da 

cultura negra na medida do possível dentro do conteúdo básico de maneira 

geral.  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Perguntamos para eles ainda sobre a relação entre os alunos quilombolas e os nãos 

quilombolas, sobre como a escola lida com as diferenças entre esses alunos, sejam elas, 

raciais, de comportamento, de aprendizagem e rendimento escolar. Indagamos também se os 

mesmos têm conhecimento de alguma situação de preconceito vivida pelos alunos 

quilombolas no ambiente escolar e como as secretarias e a gestão escolar lidam com essas 

situações. Uma gestora mencionou diferenças de aprendizado entre esses alunos. 

Pq: Eu queria saber como que a escola lida com as diferenças entre esses 

alunos? E aí essas diferenças você já me falou por exemplo que os alunos de 

Quartel vem com um pouco mais de defasagem na aprendizagem... 

En: Isso. Muito 

Pq: E aí as diferenças eu falo de todo tipo assim, de aprendizagem, de 

comportamento. Diferenças de tudo assim. Como que vocês lidam com a 

diferença deles? 

En: Uai a gente procura fazer adaptação na medida do possível entendeu? A 

gente faz um projeto de leitura pra eles, pra tentar que eles consigam é... 

acompanhar a turma. Porque, por exemplo, eles chegam sem saber ler. 

Muitos deles, chegam sem saber ler. Agora mesmo nós temos meninos aqui 

no sexto ano, mas não são só eles. Tem meninos daqui também que chegam 

no sexto ano, que chegam no sétimo ano sem saber ler entendeu? Mas os de 

lá, eles chegam com muita dificuldade entende? Então a gente faz adaptação 

assim na medida do possível, pra tá dando recuperação. Mas não com um 

currículo específico para a educação quilombola. Entendeu? Porque nós 

estamos engatinhando e essa escola tinha até que ter um cuidado mesmo 

com isso né. Porque nós recebemos alunos que são quilombolas e os que não 

são né, são de uma população negra.  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Outro gestor também assinala as questões de aprendizado, mas aborda ainda as 

diferenças culturais desses alunos. 

Pq: Aí a minha pergunta é como que a escola lida com a diferença entre 

esses alunos? E aí diferença eu não to dizendo só a questão racial, eu to 

dizendo questão cultural, de comportamento, de aprendizagem. Se tem 

alguma diferença entre os alunos lá de Quartel pros alunos daqui e se tem 

essa diferença como a escola trabalha em cima disso?  

En: Cê fala questão da aprendizagem por exemplo? 

Pq: É... questão cultural, de aprendizagem, de comportamento, de tudo 

assim. 

En: Ó, por você tá aqui participando esse tempo, você já observou que aqui 

a maioria dos nossos alunos aqui eles são descentes do quilombo. Que eu já 

falei. Mas existe uma diferença do que mora lá pro que mora aqui. Não sei se 
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é porque lá eles possuem menos recursos que aqui, eu sinto que a 

aprendizagem deles é muito inferior aos daqui. Inclusive nós recebemos 

alunos aqui, sempre no 5º ano, é no 6º ano né, que não sabe assinar o nome. 

Ao contrário dos daqui, que já moram aqui, todos sabem. Inclusive eu tenho 

um aluno que tá no 9º ano que cê pedir pra ele escrever o nome ele num dá 

conta.  

Pq: Ele é lá de Quartel? 

En: Ele é lá de Quartel. Então as séries iniciais dele foi de lá. Então a base 

ele não teve. Não sei é questão de família, se é questão da própria escola 

municipal. Num digo todos, mas muitos deles chegam com grande mas 

grande dificuldade de aprendizagem.  

Pq: Entendi. E a questão cultural assim, você percebe alguma diferença ou 

não? 

En: Percebo que os... a cultura daqueles que moram aqui, que faziam parte 

de lá, eles desconhecem. Num sei se é pelo fato, nós tínhamos um senhor, 

não sei se você chegou de conhecer, já ouviu falar, o Pedro do Alexina?  

Pq: É, eu vi o documentário com ele. 

En: Ele era um senhor que se envolvia muito na cultura dele. E ele puxava 

porque na verdade a família dele praticamente toda é de lá. Ele puxava esse 

pessoal e eles vivam a cultura. Enquanto que os daqui mudaram pra cá, 

esqueceram que tinha uma cultura diferente. Então acaba passando 

despercebido né.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Sobre a dificuldade em encontrar diferenças existentes entre esses alunos, podemos citar 

as contribuições de Moura (2005), a autora aponta que o sistema de ensino desconhece a 

origem étnica dos alunos e a formação cultural de sua clientela.  

Como essa escola recebe alunos quilombolas e não quilombolas, buscamos entender se 

os mesmos sofriam algum tipo de preconceito e se a escola e as secretarias tinham ciência 

desses fatos e como intervinham nisso. Dos 5 gestores, todos afirmaram não ter presenciado 

ou não ter conhecimento de nenhuma situação de preconceito no ambiente escolar.  

Pq: Aham. A outra pergunta é se já aconteceram situações de preconceito 

com esses alunos quilombolas? E se já aconteceu qual tipo de manifestação? 

Se você já presenciou. 

En: Ó, eu particularmente nunca presenciei não sabe? Agora dentro da sa... 

mas eu vejo os professores falando que assim, acontece né, bullying de por 

apelido um no outro entendeu? Mas não nada assim de muito grave não. Mas 

eu acredito que eles sofrem preconceito sim.  

Pq: Por parte dos alunos não quilombolas que você diz?  

En: É, também.  

Pq: E nessas situações, quando acontece, quando vocês tomam 

conhecimento disso. Como que a escola intervém?  

En: A gente chama, quando é... qualquer tipo de bullying né. A gente 

chama, a gente conversa, a gente leva textos a respeito que promove a 

reflexão entende? Isso a gente faz. 

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  



131 

En: Não, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação de preconceito. 

Pelo menos relatado, registrado, nós não temos não, nenhuma situação. Que 

tenha acontecido na escola né?  

Pq: É, talvez na escola... 

En: Porque assim, quando a gente vai, a gente percebe assim que eles são 

tão íntimos um do outro, eles são tão amigos, eles são crianças assim tão 

dóceis sabe? Que... eles compartilham tudo que eles aprendem, eles 

compartilham um brinquedo que a gente leva pra eles, eles compartilham o 

saber, eles dão conta de partilhar o conhecimento que tá sendo aprendido 

também né. Porque a gente percebe assim que ela vai, ela trabalha 

determinado texto, ela trabalha aquele texto mas ela foca nos diferentes anos 

que estão ali né, e assim eles todos participam das aulas de forma bem é... 

tranquila. Nos momentos que eu pude perceber a prática pedagógica eu num 

vi nada de preconceito em relação, porque eles são pertencentes a uma 

mesma cultura. 

Pq: Da mesma comunidade né. 

En: Uma mesma comunidade. Eles se respeitam muito. 

Pq: A outra pergunta era como a escola intervém em casos dessas situações, 

mas como você disse que num... 

En: Eu não presenciei em nenhum momento que eu tive na escola. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Pq: A SME ou você, vocês têm conhecimento de alguma situação de 

preconceito que esses alunos possam ter passado? Pode ser dentro da escola, 

na comunida, na vida deles, se eles enfrentam esse tipo de situação em 

algum momento? Você tem conhecimento? 

En: Não. 

Pq: Preconceito por eles serem quilombolas, negros. Você tem 

conhecimento? 

En: Não, não. 

Pq: A outra pergunta é se a SME né, se ela intervém e instrui né, a escola, 

no caso a professora de lá, pra poder lidar com possíveis situações de 

preconceito? Tem alguma instrução que é passada pra ela? Pra que se exista 

algum tipo de preconceito que esses alunos vivenciam pra ela poder lidar 

com isso? 

En: Isso normalmente, hoje né, com o estatuto da criança e do adolescente 

né, os professores já ficam alerta já né. Então a gente não tem essa grande... 

não tem problemas assim. Pelo menos lá né, nunca chegou ao meu 

conhecimento problema desse tipo não. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Pq: Entendi. Aham. A minha outra pergunta,  é se você tem conhecimento 

se já aconteceu alguma situação de preconceito, aqui na escola, com esses 

alunos? E aí eu falo de um aluno com outro, de algum funcionário ou 

professor com aluno... 

En: Olha, pra ser sincero, no tempo da minha gestão eu ainda não vivenciei 

isso. Eu acho que eles assim, até se repeitam muito porque eu... eu não vejo 

essa questão do bullying com eles. O que eu vejo aí no dia-a-dia é coisa de 

criança que é normal, corriqueira.  Mas isso assim focado mesmo nunca 

observei. Se acontecer dentro de sala eu não fico sabendo porque quem fica 

mais tempo é o professor né. 

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  
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Pelos depoimentos acima podemos perceber que a gestão escolar se mostra pouco 

relacionada com a educação quilombola. Os gestores demonstraram não ter muito 

conhecimento sobre a realidade em sala de aula, não tendo uma fiscalização e 

acompanhamento tão próximos. Assim como a realidade de outras escolas quilombolas, o 

desconhecimento e falta de ação do poder público se caracterizam como principais 

dificultadores dessa implementação, como pode ser observado também nos estudos de 

Miranda (2012/2015). Mostraram também pouco conhecimento sobre possíveis situações de 

preconceito no ambiente escolar assim como a falta de preparo para lidar com elas.  

Um outro fato que merece atenção é sobre o racismo ser tratado como bullying, como 

pudemos identificar em algumas falas. O racismo e o bullying são situações diferentes, se a 

ação for motivada por preconceito de cor é racismo. Alguns sujeitos mostraram tratar 

igualmente as duas ações. 

 

6.3 Categoria III – Ações dos sujeitos  

 

Nessa categoria, trataremos especificamente sobre as ações individuais da prática dos 

sujeitos, no cumprimento de suas funções e cargos. Analisaremos ainda as respostas sobre as 

visões dos professores acerca as questões mencionadas e comentadas acima pelos gestores, 

como diferença entre os alunos, situações de preconceito e intervenção. As duas últimas 

perguntas são do preparo desses funcionários pela sua própria visão, se os mesmos se 

consideram preparados para lidar com a realidade desses alunos e se eles consideram 

importante a necessidade de uma educação diferenciada para atender esses alunos.  

Sobre as diferenças entre os alunos quilombolas e não quilombolas, a maioria dos 

professores afirmou, assim como os gestores, não perceber nenhuma diferença. 7 docentes 

afirmaram não perceber diferença entre os alunos. Contudo, ao especificar mais a pergunta, 

informando que essa diferença poderia ser de comportamento, cultural ou até mesmo de 

aprendizagem alguns deles afirmaram que existem sim. Dentre as diferenças citadas, o que 

houve maior número foi a questão de aprendizagem. 7 deles assinalaram que podem perceber 

algumas diferentes de aprendizagem de conteúdo ao comparar os alunos quilombolas dos não 

quilombolas, 1 afirmou perceber diferença cultural, outro, diferença de cor, e outro disse que 

os alunos quilombolas são mais retraídos. Como pode ser percebido em algumas falas abaixo 

Pq: Sim. É... E como você faz pra lidar com as diferenças entre os alunos 

que são de lá da comunidade quilombola e os que não são?  

En: Não, eu não trato. 
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Pq: Tem alguma diferença? 

En: Não 

Pq: Entre eles assim, tem alguma? 

En: Não. 

Pq: Nada? 

En: Eu não percebo essa diferença. 

Pq: Aham. Essa diferença é em todos os sentidos assim, de aprendizagem, 

de comportamento, de tudo assim. 

En: Ah, de aprendizagem... apesar de que nós também temos muitos alunos 

com dificuldades aqui na comunidade, mas a dificuldade a gente percebe 

sim.  

Pq: Os alunos quem veem de lá, veem com mais dificuldade? 

En: Veem com mais dificuldade dessa aprendizagem. Eles veem. A gente 

aproveita a bagagem lógico né, a vivência deles, que eles têm muita 

inclusive. É... a gente abre discussão assim é, de conhecimentos que eles têm 

de cultura deles mesmo. Mas, a gente percebe essa diferença sim. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Como que você lida com as diferenças entre esses alunos na sala de 

aula? Essas diferenças podem ser tudo, de comportamento, de aprendizagem, 

enfim de tudo.  

En: Diferenças que eu vejo é só, entre eles, a questão de... de conhecimento 

mesmo, de busca de conhecimento, dificuldade que eles já acarretam de anos 

anteriores. Mas questão de diferenças de cor, de nomenclatura nunca percebi 

não. A questão é de diferença de conhecimento mesmo, de... 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Aí essa pergunta é sobre como que você lida com as diferenças entre 

esses alunos? Você percebe que existe alguma diferença entre eles, se existe, 

como que você lida com elas? E essas diferenças podem ser de tudo, 

comportamento, aprendizagem, físicas, diferenças de todos os tipos. 

Qualquer tipo de diferença.  

En: Eu não vejo a diferença sabe, eu acho que todo mundo ali, quando eu to 

trabalhando ali eu penso, todo mundo pra mim ali é igual sabe? Num tem 

essa. Todo mundo tem o mesmo valor, a mesma... Pode ter assim diferença, 

que é a questão da cultura né e coisa. Mas ali pra mim, eu tô dando aula pra 

turma todo mundo ali igual!  

Pq: E eles demonstram alguma diferença cultural na aula assim, é uma coisa 

perceptível ou acontece esporadicamente ou não acontece? Tipo assim, 

algum aluno quilombola e um não quilombola, você já viu se eles 

manifestam comportamentos culturais diferentes? Por exemplo, comenta 

alguma coisa que acontece na comunidade... 

En: Não, nunca vi isso não. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

En: E eu sei como são esses meninos que vem do Quartel. Aprendizado: 

dificílimo, tem dificuldade grande de aprendizado. Eu acho que até por 

problema de bebida né. 

Pq: Lá é muito característico? 

En: Que eles são gerados, é característica de lá. São gerados na bebida. 

Então eu acredito que seje né. Então nós temos essa grande dificuldade e 

isso diferencia eles muito. Apesar que, nós temos aqui com dificuldade 

também, mas nós temos... da pra distinguir muito essa diferença. Eles já vem 

de lá com esse tipo de dificuldade. Uma escola que não é boa lá pra eles. 

Que eles ficam lá até o 4º ano é multisseriado. Não é uma escola... 
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Pq: É multisseriado. Tem uma professora só.  

En: Uma professora, mas devia tá trabalhando com eles a questão de 

quilombo. Eles deveriam tá vindo com isso de lá. Que deveria ter uma parte 

dela trabalhar e valorizar a cultura deles. Então eles chegam aqui com essa 

dificuldade grande de socialização, as dificuldades deles de socialização é 

grande sabe. Você tem que ter todo o cuidado pra você não por ele igual um 

bichinho separado lá atrás. Porque eles mesmo, por si, eles já retraem. Então 

eles vem com essas grandes dificuldades que a gente tenta sabe, a gente tenta 

num período, principalmente o sexto ano. Que eu adoro trabalhar com o 

sexto ano porque a gente tem essa diversidade.  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Eu quero saber como você lida com as diferenças entre esses alunos? Se 

você percebe que tem essa diferença, como que é... e aí essa diferença eu 

falo de qualquer  tipo de diferença, tanto de comportamento, de 

aprendizagem, de tudo. Diferença racial... Se você percebe. 

En: Não, eles são, entre eles, todos bem entrosados, não tem diferenciação e 

na minha parte também não. O que se percebe é justamente a cor né. Que a 

gente as vezes diferencia mas não totalmente porque praticamente todos 

temos traços de quilombos.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Entendi. Essa escola aqui, ela tem alunos que são quilombolas né, e 

alunos que não são. E aí eu queria saber como que você lida com as 

diferenças desses alunos nas aulas? E aí essas diferenças eu falo qualquer 

tipo de diferença, de aprendizagem, de comportamento...  

En: Eu pra dizer verdade... num sei por tá apenas pouquíssimo tempo né.  

Apesar de que já trabalhei mais tempo com alunos mas lá em diamantina, 

que são os chamados alunos que estão constante no transporte escolar. Eu 

sinceramente eu não vejo... eu vejo diferença na cultura, muito pouca cê 

entendeu? Aqui eu to percebendo que tem uma influência maior cê 

entendeu? 

Pq:  Da cultura quilombola? 

En: Da cultura quilombola aqui dentro da escola de São João. 

Pq: Você consegue perceber essas manifestações nos alunos? 

En: Já consegue perceber. Nos alunos é.  

Pq: Então você não percebe outro tipo de diferença, só a cultural mesmo? 

En: Só a questão cultural.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Aí eu queria saber como que você lida com as diferenças entre esses 

alunos? Dos alunos que são quilombolas e os que não são. E aí quando eu 

falo diferença pode ser qualquer tipo de diferença que você perceba, de 

comportamento, de aprendizagem, de tudo assim. Se você acha que tem 

alguma diferença entre eles e se você percebe isso?   

En: Hum, eu uai. Diferença que eu vejo nos meninos de lá é que eles são 

mais retraídos né, assim, o nível de aprendizagem deles é um pouco menor 

que os daqui. Apesar que, agora eu que vou falar, como eu fiz história e 

também... Eu não considero Quartel como uma comunidade que fosse 

Quilombola, lá não é, nunca foi quilombo sabe?  

Pq: Mas lá é uma comunidade quilombola certificada, desde 2007. 

En: Aham, mas lá nunca foi quilombo sabe? Então é uma coisa assim, esse é 

o meu modo de... to te falando, só fazendo uma criticazinha a respeito dessa 

comunidade quilombola. No mais eu não vejo não, aqui na escola aqui, todos 
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são tratados como iguais mesmo e não tem muita diferença de uns ora outros 

não.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

A fala desse último professor me chamou muito atenção e causou certa preocupação. Ao 

afirmar que Quartel do Indaiá não é uma comunidade quilombola e que nunca foi, ele 

desconsidera o reconhecimento legal da comunidade, e pode contribuir para deslegitimar a 

luta dessa comunidade pelos seus direitos. Um discurso desse, partindo de um professor da 

escola, pode vir a gerar conflitos com alunos assim como dificultar que esses se reconheçam 

enquanto quilombola. O papel dos professores deve ser de apoio e contribuição para 

valorização da comunidade e sua cultura. Essa afirmação desconsidera toda uma cultura que 

vem sendo cultivada naquele espaço há muitos anos e vai ao contrário também do que diz as 

DCNEEQEB, 

Art. 3º Entende-se por quilombos: 

I – os grupos étnico-raciais definidos por auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 

de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica; 

 II – comunidades rurais e urbanas que: a) lutam historicamente pelo direito 

à terra e ao território o qual diz respeito não somente à propriedade da terra, 

mas a todos os elementos que fazem parte de seus usos, costumes e 

tradições; b) possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e 

às reminiscências históricas que permitam perpetuar sua memória.  

III – comunidades rurais e urbanas que compartilham trajetórias comuns, 

possuem laços de pertencimento, tradição cultural de valorização dos 

antepassados calcada numa história identitária comum, entre outros. 

(BRASIL, 2012, p3-4) 

Já sobre possíveis situações de preconceito vivenciadas por esses alunos em sala de aula 

ou no ambiente escolar, e sua atuação e intervenção a respeito disso, obtivemos algumas 

respostas diferentes dos gestores, onde dois professores afirmaram sim já ter presenciado 

algum tipo de situação, entre alunos e entre funcionários da escola para com alunos. Os 

demais, dos 13 professores, 11 afirmaram nunca ter presenciado nenhuma situação de 

preconceito. Uma das professoras afirma convictamente já ter presenciado essas situações. 

Segundo ela, 

Pq: É... A outra pergunta é se você já presenciou, ou nas suas aulas ou aqui 

na escola, alguma situação de preconceito com esses alunos? Tanto de aluno 

com aluno, de alguém... alguma coisa assim? Se você já viu... 

En: Já, já! E não só né... entre eles, entre o adulto também. 

Pq: Você já viu de adulto para com os alunos? 

En: Já, já.  

Pq: Qual tipo de situação que você já presenciou?  

En: (abaixa o tom de voz, com medo de ser escutada por outros professores) 

É... por exemplo, quando tem alguma coisa dentro da escola. Aí escolhe os 

mais bonitinhos (faz sinal de aspas com as mãos) sabe? E aí aquele menino 
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que é lá dos Quartéis, por exemplo, que é negro né, que o poder aquisitivo é 

mais baixo, coisas desse tipo aí ele fica de fora. Aí eles mesmos tem 

preconceito né, entre eles. Ah, não me escolheu porque eu sou preto, ah 

porque eu sou pobre, sabe? Aí vai virando aquela bola de neve. Se eu tenho 

contra ele? Aí só vai aumentar o preconceito que ele tem.  

Pq: Aí você fala essas coisas é tipo 7 de setembro?  

En: É, tudo. Que tem dentro da escola 

Pq: Essas manifestações quando vai fazer teatro essas coisas? 

En: Isso.  

Pq: Entendi. E isso os alunos percebem né? Como você disse 

En: Lógico. E parte do professor, sabe? Aí eu fico assim... arrasada. 

Pq: Então você acha que esses alunos ficam um pouco excluídos? 

En: Fica.  

Pq: Entendi. 

En: Um pouco não, muito! 

Pq: E nessas situações de preconceito, você intervém? Como que você 

intervém? Você já chegou a fazer alguma intervenção alguma vez? 

En: Junto dos acontecimentos? 

Pq: Tanto quando é com os alunos ou... É, desses acontecimentos você... 

En: Não, junto dos acontecimentos não. Eu falo muito porque eu me encaixo 

né? Então eu falo muito que a gente não tem que esconder atrás de cor, atrás 

de condição social. Então eu falo muito dento de sala de aula com eles nesse 

sentido, mas assim na hora que tá acontecendo aquela situação, aí eu já não 

posso mexer porque é mais complicado né. Eu não sou daqui né, aí tem 

aquela cultura assim que eu tô aqui tomando lugar dos outros... Então eu fico 

quietinha na minha. Mas dentro de sala de aula a gente conversa muito.  

Pq: Com os alunos você intervém né? E você já chegou em algum momento, 

fora da situação, falar isso com algum professor ou a gestão da escola? Você 

já comentou sobre isso alguma vez com alguém que não seja os alunos? 

En: Já, a gente conversa né, entre os meus colegas que eu tenho mais 

confiança, a gente fala. 

Pq: Entendi. E eles têm posições parecidas? 

En: É. A gente não fala nada porque a gente é de fora sabe? 

Pq: Entendi. Então você diz que isso é uma coisa que parte da comunidade 

mesmo aqui né? 

En: É, da comunidade. É dela.  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

O outro professor que afirma ter vivenciado essas situações, inicialmente afirmou nunca 

ter presenciado, entretanto no decorrer da entrevista ele descreve uma situação.  

Pq: A outra pergunta é se você já presenciou, ou aqui nas suas aulas ou na 

escola, alguma situação de preconceito com esses alunos? Você tava falando 

mais cedo sobre a questão da discriminação racial né, você já presenciou 

alguma situação? 

En: Não, nenhuma. Eles se sentem discriminados, não só eles, mas qualquer 

outro da população negra né. Eles se sentem discriminados. Por exemplo, 

acontece algo assim que o professor deva xingar, não só comigo eu já vi esse 

relato com outros professores, e aí eles dizem: só porque eu sou preto! Só 

porque eu sou negro! Né, então não teve nem de fato a discriminação, a 

agressão, mas uma coisa corriqueira de aluno com professor, eles se sentem 

discriminados por isso. 

Pq: Então você nunca presenciou nenhuma situação assim né? 
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En: Não. 

Pq: Aí a outra pergunta era como você intervém nesses casos de situação. 

Você não presenciou, mas se precisar de você intervir, como que seria essa 

intervenção?  

En: Então, mais uma conversa mesmo sabe? Mostrando eles que assim, não 

existe diferença, que todos nós somos iguais dentro das nossas diferenças né. 

E que o diferente é normal. E assim, ter esse tipo de pensamento só mostra 

que é pobre demais né, cê achar que é melhor que o outro por isso e por 

aquilo. Não só preconceito racial, mas de ideologia de gênero também, essas 

outras coisas né. E eles entendem bem sabe, num vejo isso acontecer não. 

Pq: Entendi. Agora faltam três perguntas só e elas são mais voltadas pra 

você e sua formação. Você se considera preparado pra lidar com a realidade 

desses alunos?  

En: Não.  

Pq: Por quê? 

En: Não me considero primeiro porque eu não lembro dessa formação 

sociológica sabe, não lembro dessa discussão de trazer informações de como 

se portar diante de uma situação de discriminação né. Eu assim, vejo que eu 

to tão despreparado quanto os outros no momento que eu vejo um professor 

não saber lidar nem de forma correta. Por exemplo, eu entendo que lidar de 

forma correta é mostrar pros demais que não existe uma diferença que a 

discriminação é algo que prejudica mesmo sabe. E eu vejo que tem 

professores que não sabem fazer isso sabe? E ele fica ali sem saber ou às 

vezes de forma até subentendida são discriminatórios também sabe? Por 

exemplo, algo que eu já vi acontecer aqui. Um determinado aluno ficar 

dentro da sala e aí a pessoa que ela é responsável pelo pátio, quando vê que 

aquele aluno negro tava dentro da sala, ela fica com receio dele roubar 

alguma coisa dentro da sala entendeu? Aí não, não pode ficar dentro da sala 

não, não sei o que. E aí eu vejo que por parte dos professores ainda tem uma, 

existe talvez uma dificuldade de entendimento, achar que uma classe, só pela 

cor da pele pode ser que ela vai roubar.  

Pq: Quando eu te perguntei se você já presenciou alguma situação de 

preconceito inclui esse tipo de situação. 

En: Inclui, só que aí não foi diretamente, foi indiretamente. Foi uma 

suposição minha sabe? Eu não vi de fato acontecer.  

Pq: Entendi. Mas você imagina que seja por isso? 

En: Que seja por isso 

Pq: Entendi 

En: Então por isso eu acho também que há despreparo também sabe? 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Um ponto importante e que deve ser destacado é dificuldade do professor em perceber 

que a situação presenciada se trata de uma situação de preconceito, e também sobre não saber 

lidar com isso, como foi apontado pelo mesmo. Essas situações de preconceito para com 

alunos negros e quilombolas não é uma realidade somente da comunidade de Quartel do 

Indaiá. Miranda (2012) em uma pesquisa afirma que quando o docente não pertence à 

comunidade, dificilmente ele consegue compreender o universo diferenciado dos alunos. Ela 

ainda relata de casos de racismo no tratamento dos estudantes. 

Outra questão recorrente nas entrevistas foi que a maioria dos professores afirma que o 

preconceito parte dos próprios alunos quilombolas, que esses se vitimizam e usam a questão 
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racial para justificar e legitimar mau comportamento. Um dos professores chegou a afirmar 

que não acredita na existência do racismo. 

Pq: Você já presenciou, nesse tempo que você tá aqui, alguma situação de 

preconceito com esses alunos? Dentro da sala de aula, na escola, entre um e 

outro?  

En: É interessante que eles trazem consigo esse preconceito. Acho que isso 

deles é cultural, entendeu? Eles chegam brincar, eu sou nego mesmo, eu sou 

isso mesmo, ta bom? Quer dizer, eles tratam isso com maior naturalidade. 

Que pra nós enquanto é... estamos trabalhando inverso disso. Eles carregam 

como uma coisa normal pra eles. Que há esse preconceito de trazer pra si, 

pra ser caracterizado como uma forma discriminação não. Eu não vejo. Isso 

pra eles é cultural mesmo.  

Pq: Quando eles trazem... igual você falou que eles trazem isso, eles 

demonstram na sala? 

En: É, na maior naturalidade. Pra eles não tá diferença não. Num alteram 

Pq: Eles falam sobre?  

En: Sim... ah, eu sou nego mesmo, eu sou isso, sou aquilo mesmo. Então 

quer dizer, eu acho que essa cultura, eu A... viu, eu acho que essa cultura de 

discriminação, de racismo... eu tenho minhas dúvidas disso aí.  Até porque 

na verdade, nós tamo querendo implantar neles uma cultura que eles não 

tem. Não sei se cê me entendeu. Por exemplo, eu não vejo discriminação 

nenhuma entre... 

Pq: Aqui na escola? 

En: Não, em canto nenhum! 

Pq: Você não vê isso? 

En: Não.  

Pq: Aham 

En: Tanto na comunidade quilombola, quanto no aluno portador de 

necessidade especiais, o aluno em si trata com maior naturalidade. Os nossos 

alunos no município de diamantina eu não percebo. Eu acho até meio 

complicado cê tá levando essa expressão entendeu? Discriminação, racismo, 

preconceito. Eles num tem. É tão natural que eles convivem com isso que 

pra eles na escola eles contribui, ajuda um ao outro.  

Pq: Uhum, então... 

En: Eu tenho até, pra dizer verdade, um preconceito com relação a esse tipo 

de expressão.  

Pq: Ah... 

En: Porque na verdade é o seguinte: se for olhar hoje a tecnologia, 

implantou esse conceito neles de maior... naturalidade. Esse tipo de 

preconceito que nós em si usamos. Ah tem preconceito com negro, do 

racismo, da discriminação do proveniente de necessidades especiais, pra 

mim nunca tive... 

Pq: Em sala de aula você nunca percebeu? 

En: Não, nunca percebi. Pelo contrário, se houver alguma coisa eles mesmo 

trabalham. A questão de locomoção mesmo, os alunos são solidários nisso. 

Pq: Entendi. A outra pergunta é ligada a essa que é como você intervém 

nesses casos. Mas como você disse que você nunca presenciou né. 

En: Eu não. Sinceramente, eu sou até contra essas expressões usadas hoje, 

os chamados dito populares entendeu? Racismo! Poxa, se tem eu acho que 

muitas vezes é... cê vê um caso isolado de alguém discriminado. Até então 

porque é buscar uma expressão que na minha época não tinha, cê não 

convivia com isto.  Isso era a coisa mais natural cê entendeu? 

Pq: Entendi. 
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En: Eu até digo o seguinte: a expressão Pelé é porque ele era negro. O tido 

como o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento que é o nome dele. 

Pelé não, Pelezinho cê entendeu? Já era uma discriminação. Mané Garrincha 

foi um dos grandes atores do futebol e tantos artistas aí que hoje se chamar é 

discriminação. Que cultura é essa que nós tamo querendo? Nós é que tamos 

implantando esse tipo de discriminação. Cê entendeu? Cê vê o... vários 

apelidos de artistas e jogadores aí se cê for olhar é um predicado 

discriminatório. Será que alguém hoje gostaria de ser chamado de Pelé? Cê 

entendeu? Mané Garrincha? Cê entendeu? É...é... Tiririca, tem o nome dele. 

Se os cara for explorar isso hoje com intuito que a sociedade quer colocar, é 

bem complicado cê entendeu? 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

O discurso desse professor é sério e preocupante. Ao afirmar que racismo não existe, ele 

pode não ser capaz de identificar essas situações, de mediar e contribuir para a promoção da 

igualdade racial na escola. Muitos docentes, seja por falta de preparo, por preconceitos neles 

introjetados ou por não saberem como agir, não conseguem “lançar mão das situações 

flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala como momento pedagógico 

privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a 

riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa identidade nacional” (MUNANGA, 2005, p.15). 

O autor ainda observa que na maioria dos casos esses docentes sentem pena dos alunos e se 

abstém de interferir na situação, quando na verdade os mesmos deveriam ter uma atitude 

responsável e mostrar que a diferença entre os seres não é um fator de superioridade e 

inferioridade, mas sim um fator enriquecedor da humanidade em geral para dessa forma 

contribuir para que o aluno consiga assumir com orgulho e dignidade suas características 

diferenciadas. Munanga ainda contribui ao apontar que, 

Não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na 

cabeça do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a 

diversidade, somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais 

didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de diferentes 

ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desestimulam o aluno negro e 

prejudicam seu aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e 

evasão escolar altamente elevado do alunado negro, comparativamente ao do 

alunado branco (MUNANGA, 2005, p.16). 

Miranda (2012) colabora com essa discussão ao afirmar que esse desconhecimento se 

entrelaça com os estereótipos vinculados à situação de vulnerabilidade dessa população. Isso 

pode contribuir para que os professores possuam essa visão dos alunos quilombolas. 

Observamos em mais duas falas, outros fatores preocupantes como os citados pelo 

professor anteriormente. Assim como a reiteração das diferenças educacionais entre os alunos, 
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apontando os alunos quilombolas como alunos com mais dificuldades e defasagem de 

aprendizado. 

Pq: Essa era a próxima pergunta. Se você já presenciou alguma situação de 

preconceito com esses alunos? 

En: Não, não... e assim, a comunidade em si aqui é de negro. Você pode 

contar na sala né M.L (fala referindo-se a uma outra professora que entrou 

na sala que acena com a cabeça concordando) Um ou dois são brancos né. E 

assim, aquela questão de aprendizagem sim, os que... A minoria, eles 

destacam. Eu não sei se é por causa de acompanhamento, de questão de 

poder aquisitivo, num sei... Mas destacam. A questão de valorização também 

da educação, de querer... Os meninos já tem um certo sonho. Os outros eles 

são, é, muito limitado... 

Pq: Os alunos de Quartel? Ou geral que você tá falando? 

En: Negro geral. Aqui nessa sala tem 5, esses 5 destacam, não são negros. A 

gente nota a diferença. 

Pq: Ah sim, era nesse ponto que eu queria saber.  

En: E a questão também de valorização da cultu... do conhecimento.  

Pq: De valorizar a escola?  

En: É, eles não tem... Eu não sei se é porque falta acompanhamento. Num to 

falando assim que eles são menos capaz. Mas parece que vem da questão da 

família, parece que não dá tanta importância. Questão de... não é só questão 

da daquela importância, questão da... do desajuste familiar né. Por exemplo, 

envolvimento com droga, com bebida, com vários parceiros. As vezes a mãe 

mora um tempo com um, tem um filho, mora um tempo com outro tem outro 

filho. Acho que num tem tempo, entendeu? De tá acompanhando, é uma 

bagunça, um desajuste mesmo entende? Aí aquele menino fica aí, ele num 

aprende, ele num tem acompanhamento em casa, não tem alguém que cobra 

o dever dele, não tem ninguém. Entendeu? Os do Ensino Médio já se 

libertaram um pouco né, dão conta de agir por si só. Mas os menores né, do 

ensino fundamental, nossa! Cê dá uma atividade pra casa numa sexta feira, 

quando cê chega na terça, porque eu não dou aula na segunda, eu vou 

corrigir a atividade, cadê? Dois fez. Esses que destacam fizeram, é lógico 

que o que faz ele tem mais chance de tá aprendendo que aquele outro. 

Pq: Entendi. Aí como você disse que nunca presenciou né, situação de 

preconceito. A outra pergunta era se... 

En: Agora eles têm um aqui no sexto ano mesmo que fica assim. Ah, é só 

porque eu sou mais escuro que você fica me chamando atenção. Mas ele 

assim, ele é insuportável. Ele se sente, ele se discrimina né, ele próprio se... 

(Uma professora que havia entrado na sala interfere na conversa e afirma 

que: Isso aí eu já vi, já vi realmente. Já vi esse negócio aí. Eles mesmo se 

discrimina, tipo assim né, aí as vezes você.. o menino tá fazendo um negocio 

errado né e aí cê chama atenção ou coisa, ou pede pra ir no banheiro né. Aí 

eles veem com essa desculpa. Mas porque isso é racismo professora! (risos) 

Tipo, querer usar aquilo  tipo pra justificar uma coisa errada). 

En: E aqui, no sexto. To falando só mais sexto porque ó, dos Quartéis tem 

lá, acho que é G., é M., é A., A. não sei se é dos Quartéis não, mas eles 

sentam no fundo e são os mais bagunceiros e não sabem nada. Tem menino 

que não é alfabetizado. Entendeu? Aí quando cê chama atenção... É cê tá 

chamando atenção só da gente aqui porque nós somo preto. Eu falei assim: 

Meu filho, quem aqui que num é? Né? Num é isso não. É porque, uai, vão 

ficar quieto, vão tentar aprender, sabe? Nó 
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Pq: Entendi. E você intervém, nessas situações? Porque como você diz, você 

não vê situação de preconceito entre um e outro, mas nessas situações eles... 

En: Quando o professor chama atenção, eles próprios se... 

Pq: E você fala alguma coisa, quando eles falam isso? 

En: Eu falo. Que todos nós somos negros, porque não tem. Porque aqui, o 

mais clarinho no fundo não é. Lógico, no Brasil em si né, não um puro né, 

então nós somos, o brasileiro em si é uma mistura né. Então todo mundo 

corre um tiquim de sangue negro nas veias. Aí eu vou e falo com eles, não 

nós todos somos iguais, não existe diferença, todo mundo é capaz e tal, que 

num tem negócio de cor né, uai. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Outra coisa é se você já presenciou nas suas aulas, ou na escola alguma 

situação de preconceito com esses alunos?  

En: Não, eu nunca presenciei preconceito não né. Eu já... Talvez assim, é... 

eles já tenham. Igual eu tava falando hoje que eu ouvi você fazendo a 

entrevista com a moça aqui. A questão dum dia, um aluno me pediu pra ir no 

banheiro né, mas tem a horário certo pra... E aí, pra qualquer aluno isso vale 

né, aí eu falo num pode agora. Aí ele: é racismo professora! Tipo assim, é 

uma coisa que eu nem to prestando atenção que pra mim todo mundo é igual. 

Mas aí eles já tipo assim, já usa daquilo pra... Tendeu? Uma coisa que num 

existe, pra mim todo mundo é igual. 

Pq: Então você só identifica quando eles apontam? Eles mesmo apontam 

essas questões. 

En: Parece que eles tem um preconceito contra eles mesmo. 

Pq: A outra questão é como você intervém em caso de situação de 

preconceito? Como você falou, você não percebe preconceito dos outros 

para com eles. Mas quando eles tem esse tipo de reação, quando eles 

verbalizam essas questões, você fala alguma coisa? 

En: Aí, eu lembro desse dia mesmo. Aí eu relatei, igual eu falo, eu costumo 

dizer né. É... Esse dia mesmo eu relatei o seguinte: Igual, aí ele falou. Eu não 

deixei passar não sabe, porque eu acho que essas coisas não tem que deixar 

passar.Eu falei com ele, igual eu mesmo né, minha avó é negra e tal. Sou 

negra né, e tal. Descendente. Minha avó negra mesmo. E eu acho que todo 

mundo é igual. E não pode ter o preconceito com a gente mesmo sabe. E 

nem ocê usar daquilo que a gente, por exemplo, ah porque alguém tá 

proibindo alguma coisa. Ah, é porque da minha cor.  Também não pode ser 

assim. Sabe? Porque tem. Todo mundo é igual sabe?! 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubstischeck) 

Munanga (2005) assinala que o apagamento histórico da memória, história, cultura e 

identidade dos negros no sistema de ensino, devido ao sistema eurocentrado de ensino, 

contribui fortemente para os baixos índices de rendimento desses alunos assim como altos 

níveis de evasão escolar e repetências dos alunos quilombolas. O autor aborda ainda a questão 

do preconceito ser visto como um ato de pessoas ignorantes. 

Quantas vezes ouvimos pronunciar, até por pessoas supostamente sensatas, a 

frase segundo a qual as atitudes preconceituosas só existem na cabeça das 

pessoas ignorantes, como se bastasse freqüentar a universidade para ser 

completamente curado dessa doença que só afeta os ignorantes? Esquecem-

se que o preconceito é produto das culturas humanas que, em algumas 
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sociedades, transformou-se em arma ideológica para legitimar e justificar a 

dominação de uns sobre os outros. Esta maneira de relacionar o preconceito 

com a ignorância das pessoas põe o peso mais nos ombros dos indivíduos do 

que nos da sociedade. Além disso, projeta a sua superação apenas no 

domínio da razão, o que deixaria pensar, ao extremo, que nos países onde a 

educação é mais desenvolvida o racismo se tornaria um fenômeno raro 

(MUNANGA, 2005, p.18). 

Esse apontamento do autor nos faz refletir sobre as falas dos professores acima, mesmo 

com formação, alguns com vários anos de profissão, os mesmos, seguem reproduzindo o 

racismo. As atitudes racistas desses professores, sejam em suas práticas ou discursos, vai 

contra os princípios da educação quilombola previstos pelas DCNEEQEB que afirmam a 

necessidade da  

XI – superação do racismo – institucional, ambiental, alimentar, entre outros 

– e a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito e discriminação 

racial; 

XII – respeito à diversidade religiosa, ambiental e sexual; 

XV – superação de toda e qualquer prática de sexismo, machismo, 

homofobia, lesbofobia e transfobia (BRASIL, 2012, p.5). 

Fizemos outras duas questões são relacionadas à atuação individual de todos os sujeitos. 

Perguntamos a eles, o que eles fazem em sua atuação, enquanto gestores, inspetores e 

professores para garantir a efetivação da educação escolar quilombola. E se eles se 

consideram preparados para lidar com a realidade desses alunos. Dos 18 entrevistados, 13 

afirmaram não trabalhar em prol da implementação da educação quilombola, afirmaram que 

em suas aulas e atuações não praticam nenhuma ação que garanta isso. 3 afirmaram trabalhar 

muito pouco ou esporadicamente com essas questões e somente 2 afirmaram trabalhar com as 

questões quilombolas. Interessante ressaltar que muitos deles, apesar de não atuarem na 

perspectiva de uma educação quilombola se consideram preparados pra lidar com a realidade 

desses alunos e trabalhar com as questões quilombolas. 10 afirmaram não se considerar 

preparados, enquanto 8 se consideram preparados. Essa matemática não bate, pois se eles se 

consideram preparados para isso deviam atuar de forma a garantir essa educação.  

Pq: Entendi. E aí você me disse que na sua proposta de aula você já até 

colocou algumas coisas né, e aí era a quarta pergunta que é, o que você faz 

nas suas aulas para garantir que essa educação quilombola seja efetivada?  

En: É o que eu to colocando, pelo menos despertando, tentar fazer algumas 

atividades que envolvem mesmo o aluno que ele tenha um ponto maior 

dentro dessas comunidades. E que eles reconheçam o que é essas 

comunidades quilombolas né, que muitas vezes nem eles percebem, que 

fazem parte dessa comunidade. 

Pq: Isso dentro do seu planejamento né. E aí você traz essa discussão em 

suas aulas?  

En: Uhum 
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Pq: Junto com a geografia? ou...  

En: Junto com geografia. Quando cê vai trabalhar principalmente a... 

questão da decisão da população, das suas origens, falo sim. 

Pq: Você se considera preparado pra trabalha com essa realidade desses 

alunos? Com essa educação Quilombola?  

En: É, eu acredito que estou. Por causa disto cê entendeu? Eu acho que, eu 

não, qualquer um de nós, teríamos dificuldade de trabalhar é com o 

chamado...racismo mesmo. E aqui cê não vê. Nem aqui nem em Diamantina 

eu nunca percebi isso. Até porque se você for observar todos nós 

convivemos com o dia a dia disto. Eu ainda volto a frisar, eu acho que está 

se beneficiando com esses tipos de expressão cê entendeu? 

Pq: E aí quando eu falo preparado pra lidar eu falo assim de conhecer a 

cultura deles, de trazer pra sala de aula... 

En: Não, essa cultura cê vai trabalhar com o aluno e cabe a nós professores 

tá entrando até né, lá no íntimo deles não, mas cê tem que aproximar bem 

dele procê tá trabalhando com ele.  

Pq: E vocês têm recurso para esta fazendo isso? Você consegue fazer isso? 

En: Eu consigo. Eu consigo 

Pq: Dentro da sua disciplina? 

En: Dentro da minha disciplina eu consigo aproximar dele. A gente faz a 

mesa redonda com eles, cada um expõe, cada um tem esse diálogo aberto. 

Eu coloco a minha, desde criança sabe como? 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Na fala do professor acima, o mesmo afirma trabalhar com a educação quilombola em 

suas aulas, entretanto ele segue afirmando que racismo não existe nesse espaço e que ele 

nunca presenciou isso. Isso demonstra de que mesmo que ele considere a educação 

quilombola importante, trabalhando com esses conteúdos em suas aulas, ele não enxerga 

totalmente a realidade vivida por esses sujeitos, como as situações de preconceito que os 

mesmos vivenciam diariamente. Assim como o professor abaixo, em sua fala, podemos 

perceber pouco conhecimento, ao tratar do reconhecimento e da importância da comunidade 

enquanto quilombola. 

Pq: Entendi. Você disse que você não conhece essa legislação. Aí a minha 

próxima pergunta é, o que você faz em suas aulas pra garantir que a 

educação escolar quilombola seja efetivada? Aí mesmo você não 

conhecendo essa legislação, nas suas aulas você faz alguma coisa 

relacionada à educação quilombola? Você trabalha isso de alguma forma? 

En: Hum.. Quando eu trabalhava com geografia até que a gente trabalhava 

sabe? A questão de valorização da cor né, do ser humano, e também até na 

própria filosofia. Eu acredito que isso tem a ver com essa educação 

quilombola sim. 

Pq: Aham. Você se considera preparado pra lidar com a realidade desses 

alunos?  

En: Me considero. Mas me considero incapaz de tentar mudar essa realidade 

porque o negócio aqui é meio sabe? Muito difícil. 

Pq: Em qual sentido que você fala?  

En: Principalmente na questão social né, num tem incentivo, num tem 

ninguém que faça nada lá por, pelos Quartéis mesmo. Criou essa 

comunidade, mas até hoje você não vê nada lá na comunidade, que tivesse 
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alguém que chegou e falou: não, nós... criou a comunidade, é uma 

comunidade quilombola, cês vão ter isso e isso a favor aqui pra ajudar vocês. 

Então fica meio complicado, você vê que a própria escola de lá, as coisas do 

lugar não acontece. Ninguém faz nada, só criou a comunidade. Foi lá e 

colocou: comunidade quilombola! E aí? Que que mudou? Nada! Não mudou 

nada, continuou a mesma coisa. 

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

A professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá afirma não atuar de forma a 

garantir a consolidação de uma educação quilombola. E assinala ainda a inexistência de 

recursos e materiais para isso e que, apesar de se considerar preparada para lidar com os 

alunos, não tem preparo específico sobre a educação quilombola.  

Pq: É se você identifica alguma dificuldade pra poder trabalhar essa questão, 

pra fazer como que essa legislação seja cumprida. Qual a dificuldade você 

acha que tem? 

En: Uai, porque eu não tenho nada pra me ajudar, pra mim tá trazendo pra 

dentro da sala de aula. 

Pq: Isso não chega pra você? 

En: Não chega! Nunca chegou 

Pq: Não tem material? 

En: Não tem material, então eu não vejo muita dificuldade. Porque eu não 

tenho, cê entendeu? Aí eu trabalho.... 

Pq: A minha outra pergunta é específico sobre as suas aulas. Você, nas suas 

aulas, o que você faz para garantir que a educação quilombola seja 

efetivada? 

En: Ué, igual eu falo com cê, trabalho a pedagogia comum, que é a que né, 

de toda escola. Então eu num tem específico da quilombola. então ela num 

vai acontecer né, pq eu num trabalho. 

Pq: E o fato de você ser aqui da comunidade, vocês conversam sobre 

alguma coisa específica daqui? Porque por exemplo, como você é daqui, 

você conhece os meninos, vocês se conhecem, então querendo ou não isso é 

uma coisa que, pode não estar presente em livro e tal mas está presente aqui 

o tempo todo. Né? 

En: Mas tem uma experiência né? Isso aí é, acontece. A gente conversa, tem 

um diálogo né. Tem com os pais na reunião, mas assim... é um diálogo 

normal, não tem assim aquela específico não.  

Pq: A outra pergunta é se você se considera preparada para lidar com a 

realidade deles (alunos) e com essa questão quilombola? 

En: Olha, com a realidade deles, eu me considero  porque eu né, eu conheço, 

eu vivi aqui, vivo né, junto com eles em comunidade. Mas na educação 

quilombola que você tá querendo falar? 

Pq: Sim 

En: Não. Porque igual eu falo com cê, eu num tenho material né... É, aí não. 

Aí não me sinto preparada não. Porque eu acho que a gente tinha que ter 

uma preparação específica né, lá, da Secretaria de Educação e a gente não 

tem. 

Pq: Não chega nada? (orientação) 

En: Não chega nada, então... Num tenho preparação nenhuma. Pra Educação 

Quilombola não! Ainda não, espero né, quem sabe, com o tempo né?!  

(Professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 
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A fala da professora mostra como a mesma não possui auxílio em sua prática para que a 

educação quilombola seja de fato efetivada, apesar de ser quilombola, ela se encontra em um 

posição difícil, o isolamento geográfico, a falta de material, o acesso restrito à internet e falta 

de apoio pedagógico fazem com que ela não consiga incorporar mais elementos da educação 

quilombola em sua prática. Acredito ainda que ela não tenha conhecimento de que mesmo que 

não institucionalizado, ela já realiza a educação quilombola, ao conversar, compartilhar 

experiências da comunidade e conviver diariamente com esses alunos, e que isso tem uma 

grande importância na vida dessas crianças. 

Já um gestor, afirma que não trabalha especificamente com essas questões, pois de 

acordo com ele isso é um trabalho da parte pedagógica da escola e não dele. Mas que apesar 

de não estar trabalhando em prol dessa implementação ele se considera preparado para 

trabalhar com essas questões. Ele assinala também a boa relação que ele tem com os alunos e 

pais de alunos por ser nativo da comunidade.  

Pq: Entendi. A outra pergunta é pra você, na sua atuação enquanto gestor, 

você faz alguma coisa pra garantir essa educação escolar quilombola? 

Mesmo que não seja especificamente sobre a implementação das diretrizes? 

Mas assim, na sua atuação enquanto diretor, você tem atuado de alguma 

maneira né pra garantir uma educação quilombola, pra garantir que tenha 

alguma manifestação na escola, que aconteça de alguma forma, mesmo que 

não... como que eu falo... mesmo que não institucionalizado?  

En: Eu, enquanto diretor, única coisa que eu imponho é que eles tenham os 

mesmos direitos dos que não fazem parte. Eu acho que eles têm que ser 

tratados de forma um pouco diferenciada, pelos costumes né. Mas que sejam 

assim, tratados de forma normal. Não há uma lei específica para fulano é 

assim, ciclano é assim. Eles são todos, pra mim são todos iguais. O 

tratamento é uniforme. 

Pq: O sentido que eu quis dizer é se você dá algum direcionamento pros 

outros professores, pros funcionários da escola? Na maneira de agir ou dá 

algum direcionamento pra algum professor em questão de atividade que 

poderia tá sendo feita, se vocês discutem alguma coisa nesse sentido? Propõe 

alguma atividade que pode tá sendo incluída? 

En: Isso é mais na parte pedagógica né. A especialista sempre tá cobrando 

sim, que faça algo diferenciado pra eles. Eu particularmente eu sou um 

pouco neutro nessa história. Porque isso acontece muito no dia-a-dia né. 

Quem tá ligado mais a isso aí é a parte pedagógica.  

Pq: Você considera que os gestores da escola, que aqui no caso é você e a G. 

né, que são só os dois, estão preparados pra lidar com a realidade desses 

alunos?  

En: Tipo...? 

Pq: Se vocês se consideram preparados pra tá trabalhando com esses alunos 

quilombolas, assim no sentido de reconhecer a cultura de trazer isso pra 

dentro da escola... 

En: Olha Liliane ó, falar com cê que a gente tá preparado pra toda e 

qualquer situação eu vou tá mentindo. Que a situação a gente só consegue 

lidar com ela a partir do momento que acontece. Mas acredito que sim. Pela 
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formação que nós temos, pelo convívio na comunidade, pelo fato de ser 

daqui eu acho que sairia muito bem com relação a isso. Tanto que a gente 

tem um espaço muito aberto assim de diálogo né, entre eles. Então eu acho 

que não tem, não teria dificuldade pra tá lidando com isso não.  

Pq: Você acha que o fato de você ser daqui da comunidade contribui pra 

relação com os alunos? 

En: Com certeza, com certeza! Isso eu posso te provar que quando eu entrei 

em 2016 a escola era muito tumultuada. Tinha assim, violências entre eles 

aqui, e até o momento eu não tive essa situação. Pelo fato de que eu... de 

conhecer todas as famílias eu não espero o problema acontecer, eu antecipo, 

eu to sempre observando, então eu já vou direto ao ponto. Então nós temos 

casos de aluno aqui que tão com problema hoje de disciplina já sei ó, pego 

meu telefone ligo: ó fulano, tá acontecendo isso e aquilo. Então a gente num 

deixa. E assim, o fato de eu ser daqui, todos me conhecem e tem essa 

liberdade de tá conversando, de tá resolvendo. Então facilitou muito, muito. 

Pq: E com pais, por exemplo, lá de Quartel, essa relação é mais difícil ou 

também tranquila? 

En: Não, também é tranquilo. 

Pq: Eles veem quando solicitam?  

En: Vem, vem. Inclusive eu tenho contato de todos. Assim que eu preciso de 

algo eu ligo e imediatamente eu sou atendido. 

Pq: E eles são presentes nas reuniões? 

En: Sim, sempre. Até mais do que os daqui. Porque o fato deles estarem 

longe né, quando a gente faz uma convocação é imediato, eles querem saber. 

Porque a escola não vai convocar se não tiver um assunto né de urgência. 

Então eles tão sempre atendendo a escola.  

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Acredito ser de suma importância essa relação desse gestor com a comunidade. O fato 

de ele ser nativo com certeza contribui em sua atuação. Entretanto, só o fato de ser oriundo da 

comunidade não faz com que sua atuação aconteça de forma totalmente satisfatória e que 

cumpra os princípios de uma educação quilombola. Mesmo que seu cargo não seja na parte 

pedagógica é importante que ele se inteire sobre a educação quilombola e possa contribuir no 

processo de sua implementação.  

Uma das gestoras teve dificuldades em responder sobre sua atuação na escola e se 

mostrou desconfortável com as perguntas. 

Pq: O que você faz, na sua atuação, você enquanto inspetora, qual que é o 

seu papel nessa atuação com a escola? A escola enquanto uma escola 

quilombola. O que você faz? Especificamente você, não a secretaria de 

educação.   

En: A função do inspetor é de garantir a regularidade do funcionamento da 

escola. Garantindo ali o direito do aluno. É... Seja na parte administrativa, 

seja na parte pedagógica, é uma questão assim de orientações mesmo em 

cima da legalidade.  

Pq: E vocês fazem também a relação né, entre a secretaria de educação com 

a escola né? Porque por exemplo, aqui na secretaria municipal, a gestão 

pedagógica ela é aqui. Mas por exemplo, na secretaria regional o vínculo que 

a escola tem, mais próximo com a secretaria de educação é o inspetor né, 

que ele faz trabalho na escola e na secretaria. 
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En: Exatamente. Exatamente. 

Pq: Então, na sua atuação assim, em prol dessa educação quilombola, como 

você disse ainda tá em fase de implementação. Mas como que é a sua 

atuação? Como que tá sendo lá na escola?  

En: É justamente isso. A gente não tem como ainda né. A gente vê a 

necessidade... 

Pq: Sim sim, mas mesmo que não tem implementado ainda, na sua atuação 

regular, o que você tem feito lá? A frequência que você visita? 

En: Então, é justamente isso, a gente visita né, de modo geral, trabalhando 

né, a parte de... da legalidade mesmo e assegurando o direito do aluno. 

Pq: Você considera que a SME e os funcionários, os demais funcionários 

responsáveis pela escola, inclusive você, se vocês estão preparados pra lidar 

com a realidade desses alunos?  

En: Sim. 

Pq: Você acha que vocês estão preparados em quais medidas assim? Vocês 

se consideram aptos pra poder fazer as ações, colocar essa legislação em... 

En: Bom, eu estou dizendo pra você isso. Pra lidar. Hoje, eu estou 

respondendo hoje né. Com o PPP, com o que nós temos hoje né. Porque esse 

novo documento que será analisado a gente vai ter que fazer as adequações 

né, de atendimento pra atender aquela comunidade.  

Pq: Então pra lidar com as diretrizes você ainda não considera preparada 

porque você acha que vocês trem que... 

En: Tem que ter todo um... uma preparação, uma rede física né, no 

atendimento mesmo aos alunos. Mas num vai mudar a forma de atender, eu 

acho que vai adequar para que esses alunos sejam atendidos de fato com a 

necessidade dele ali. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Os demais entrevistados, em sua maioria, deram respostas curtas sobre essas questões. 

Como 

Pq: A outra pergunta é se você, nas suas aulas, faz alguma coisa relacionada 

à essa educação quilombola, pra ser efetivada? 

En: Não. 

Pq: Entendi. A outra pergunta é se você se considera preparada pra lidar 

com a realidade desses alunos? Essa realidade quilombola? 

En: Não.  

Pq: Por que você acha que... 

En: Porque pra gente tá bem preparado a gente tem que tá bem inteirado do 

assunto né? E a gente num tem mais nada. Só chegou e falou, comunidade 

quilombola é isso, isso e isso. Então morreu o assunto. 

Pq: Vocês só sabem que é uma comunidade quilombola? 

En: Só sei que existe. Mas... 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Nas suas aulas você faz alguma coisa pra garantir essa educação 

quilombola? Você trabalha de alguma maneira com isso? Você trás em 

algum momento? 

En: Não. Só essa questão da discriminação racial. Que eu entendo que faz 

parte do papel do professor defender e criar um conhecimento geral de que 

essa diferença de cor de pele não tem nada a ver né.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Você identifica alguma dificuldade pra cumprir essa legislação? 



148 

En: Se a gente não aplica, como é que... né, pra mim, aqui na escola, na 

proposta político pedagógica não tem. Então se não aplica como é que eu 

vou ter dificuldade? Num tem como. 

Pq: Entendi. A outra pergunta está relacionada a essa primeira, que é se nas 

suas aulas você faz alguma coisa específica relacionada a educação 

quilombola? 

En: Não. 

Pq: Você se considera preparada pra lidar com a realidade desses alunos?  

En: Aiai agora... Eu acho que, primeira coisa, primeiro passo pra você 

trabalhar numa comunidade dessa, seria o respeito né. Porque eu sou 

professora, então quer dizer, eu tenho que me adaptar à realidade que eu 

tenho, e tenho que buscar estratégias para mim trabalhar né, nessa 

comunidade que requer... Então eu tenho que buscar caminhos, eu tenho que 

me aperfeiçoar, eu tenho que assim que surgir dúvida correr atrás, porque é a 

minha profissão. Eu tenho que tentar aprimorar cada vez mais. Agora como 

pessoa né, assim meu lado humano, pra mim todos são iguais, não existe 

diferença né. E eu respeito, eu acho que é uma cultura que tem que ser 

valorizada, num pode deixar se perder né. Então é isso aí. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

As falas desses atores sociais das escolas demonstram como, em sua maioria, os 

profissionais ainda não se encontram preparados para lidar com a realidade dos alunos 

quilombolas, assim como os mesmos seguem uma pedagogia eurocêntrica que invisibiliza e 

excluí os saberes quilombolas do ambiente escolar. Gomes (2012) afirma que para o ensino 

das questões étnico raciais é necessário que exista a descolonização dos currículos, o 

questionamento dos lugares de poder e as relações de privilégios. Precisa haver um diálogo 

entre escola, comunidade e professores assim como a formação de docentes reflexivos e 

conscientes sobre essas questões. A autora ainda aponta que na escola, o fator racial é um 

fator de seletividade e o silêncio é um ritual pedagógico. É importante que os professores 

compreendam que não se posicionar e não educar para as relações étnico raciais, é uma forma 

de preconceito e invisibilização dessa cultura.  

Última pergunta que fizemos aos sujeitos entrevistados foi se eles consideravam 

importante a necessidade de uma educação diferenciada para atender os alunos quilombolas. 

Todos os 18 afirmaram que sim, consideram importante a necessidade da educação 

quilombola. Esse fato chama atenção, pois nas demais perguntas estes afirmaram não ter 

conhecimento sobre essa modalidade de educação, sobre não atuar em prol na mesma. Apesar 

de acreditarem na importância da educação diferenciada para esses alunos, eles não atuarem 

de forma a garantir isso. Essa é uma realidade na educação brasileira e quilombola.  

As falas de alguns entrevistados foram no sentido de que essa educação é importante 

para que os alunos aprendam sobre a sua cultura e que esta seja valorizada. A professora da 
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escola de Quartel do Indaiá afirma que estão em uma escola quilombola, mas que nada se 

produz a respeito para as crianças.  

Pq: E a última pergunta é se você considera importante a necessidade dessa 

educação diferenciada, específica para as comunidades quilombolas? 

En: Tem que acontecer né, vai chegar uma época que ela vai ter que 

acontecer porque como que você fica em uma comunidade que ela é 

quilombola, mas você num... num produz nada pras crianças? Como que vai 

continuar né? Como que essa educação vai acontecer? Sem ter nada... 

Pq: Inclusive a comunidade aqui é muito rica né, tem várias pesquisas que 

tratam sobre aqui, sobre os Vissungos, os cantos. 

En: Tem o filme, documentário né? 

Pq: Sim, e são coisas que seriam muito interessantes se estivessem dentro da 

escola né? 

En: Sim, dentro da escola né, pra valorizar mais a cultura daqui. 

Pq: Então você considera que é importante?  

En: É importante. Super importante. Se é a nossa vivência né? A nossa 

comunidade é uma comunidade quilombola mas a gente tá deixando muito a 

desejar porque não tá acontecendo nada né, a respeito. 

(Professora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Dentro das respostas também foi abordado a questão da importância do aluno aprender 

com base na sua cultura, de forma que isso facilite o aprendizado e também que por se tratar 

de um publico diferente é necessária uma abordagem diferente também. 

Pq: E a minha última pergunta é se você considera importante a necessidade 

dessa educação diferenciada, dessa educação específica pra atender esses 

alunos quilombolas? Essa educação que valorize a cultura, considere os 

saberes populares, todas essas questões que as diretrizes trazem? 

En: Eu considero muito importante. Porque nós sabemos que o aluno, ele 

aprende melhor quando nós partimos do conhecimento da realidade né, essa 

busca do conhecimento parte da realidade que ele vive. Então é muito mais 

interessante, muito mais empolgante pro aluno ele aprender algo que é 

próprio da cultura dele né. Não que ele venha é... não desmerecendo também 

os outros conhecimentos que também são necessários né, mas assim, o que 

faz parte da cultural local, o conhecimento agregado, construído 

coletivamente pela comunidade que ele tá inserido, isso é muito importante 

né. Não só pra ele, como aluno que tá aprendendo, mas professor também, 

que é um desafio de rever a prática, de tentar ensinar de acordo com a 

realidade do seu aluno. Porque na verdade, a aprendizagem, ela acontece 

quando realmente nós valorizamos o sujeito que está aprendendo né. E se 

não há valorização do sujeito o conhecimento fica fragilizado. 

(Gestora da Escola Municipal de Quartel do Indaiá) 

Pq: E a última pergunta é se você considera importante a necessidade de 

uma educação diferenciada e específica para a educação quilombola? 

En: Sim, com certeza.  

Pq: Por que? 

En: São públicos diferentes, realidades diferentes, regiões diferentes, e 

talvez, por ser, a comunidade ser um pouco mais afastada do eixo, vamo 

assim dizer, da cidade. Eles talvez tenham mais dificuldade de acesso às 
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informações, acesso a uma educação talvez mais de qualidade. Então eu 

acho interessante, inserir esse público numa temática diferente. Não é que 

eles vão ser excluídos da que já existe, mas assim, ter um olhar diferenciado 

com eles, diante das diversidades que eles têm né.  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Outra questão recorrente nas respostas foi a afirmação de que consideram importante a 

educação quilombola ser inserida para esses alunos, mas sem deixar o “básico”, “normal” ou 

“comum” de lado. Como podemos ver abaixo: 

Pq: E a última pergunta é se você considera importante essa educação 

diferenciada pra educação quilombola? Se você considera importante que 

essa legislação seja efetivada?  

En: Eu acho que sim, igual agora, tá pra ser aprovada a Base Nacional 

Curricular Comum. Eu acho que ela tem que valer pro Brasil inteiro, e que o 

currículo sim, enfatize a educação quilombola. Mas não... deixar o básico. 

Tem que ter normal. Eu acho que deve preservar, valorizar, trabalhar, pra 

não se perder. Mas que a Educação não tem que ser diferenciada. Assim 

totalmente diferenciada, pode ser é... como é que fala? Cê pode melhorar o 

currículo né, valorizando a cultura quilombola. Mas não deixar se perder 

porque eles não vão viver eternamente aqui né. Essa geração agora, cê acha 

que eles vão ficar no quilombo?  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Aham, e a última pergunta é se você considera importante a necessidade 

dessa educação diferenciada pra atender esses alunos? Essa educação 

quilombola específica? 

En: É, eu considero importante sem conhecimento de causa entendeu? 

Porque quando a gente estudou o PPP, eu falei o tempo inteiro assim que eu 

fiquei com muito medo que, em prol de uma educação quilombola de 

repente tinha problema em relação à defasagem entendeu? Da educação 

como um todo, como uma questão geral entendeu? Mas porque, eu não sei 

como é que faz essas adaptações entendeu? Então eu acho que pra gente 

mexer no currículo, a gente tem que tá de posse mesmo do conhecimento pra 

fazer isso. Eu acho que é importante entendeu? Mas eu acho que a gente tem 

que estudar de maneira profunda pra tá mexendo nesse currículo entendeu?  

Pq: É, inclusive as diretrizes, elas dão esse subsídio. Pra que esses conteúdos 

e essa educação quilombola... 

En: Pois é. E eu não acho que deve ser uma coisa fácil também não. 

Pq: Não, com certeza não.  

En: Não deve ser uma coisa fácil.  

(Gestora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: E última pergunta é se você considera importante, a necessidade de uma 

educação diferenciada que trabalhe a questão quilombola?  

En: Diferenciada sim. Eu acho que deveríamos sim trabalhar até porque 

temos muitos alunos vindo de lá, os que moram lá e moram aqui. Mas não 

assim, diferenciar por ser quilombola. Mas trabalhar mais a cultura deles. 

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

As DCNEEQEB se baseiam em outras normas, leis, decretos e diretrizes, entre elas a 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
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Educação Básica, com base no Parecer CNE/CEB nº 7/2010. Ou seja, a educação quilombola, 

enquanto uma modalidade de educação não irá desconsiderar os conhecimentos básicos 

comuns que devem existir nos currículos escolares. O que o documento propõe é uma 

adequação das pedagogias e formas de trabalho para a realidade desses alunos. É importante 

ressaltar também que a CF garante o direito à diferença, que trata exclusivamente dessa 

adequação à diversas realidades e contextos educacionais diferentes. 

Houve ainda respostas que afirmam a importância da educação quilombola, mas a 

dificuldade disso ser cumprido. Questionando assim a ação do poder público. 

En: É, eu acho importante sim. E ao mesmo tempo talvez seja difícil 

cumprir né uma questão assim né. É tanta, tipo assim... Tanta, num é 

falando... Tanta imposição sabe? tanta coisa, tanta legislação a ser cumprida 

sabe? Ao mesmo tempo é difícil, mas é importante sim. Resgatar e valorizar. 

Eu acho que num dá pra fazer isso sempre.  

Pq: Todos os dias, em todas as aulas que você quer dizer? 

En: É, todos os dias, todas as aulas.  E tipo assim, tem disciplinas que é 

difícil, tem que ter assim um trabalho, de repente com outro professor e tal. 

Cê não vai conseguir fazer isso sempre. Nada do que é... como é que fala? 

Nada do que é ... Muita coisa é tipo imposta né pra cumprir e acaba que... 

Muita coisa. Mas tem que impor sim. Tem que trabalhar.  

(Professora da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Pq: Aham. E a última pergunta né, é se você considera importante a 

necessidade dessa educação diferenciada pra esses alunos? Essa educação 

voltada pra educação quilombola? 

En: Eu acho o seguinte: que tem que ser trabalhado. Mas infelizmente o 

sistema não te dá oportunidade. O sistema hoje é muito conteudista. Só 

conteúdo, os conteúdos sabe como? E a escola em si que é o espaço deles 

mesmo falta com a responsabilidade de realmente abrir o espaço pra eles. 

Chega final de semana a escola fica fechada, num tem uma quadra num tem 

um espaço de aproveitar. A comunidade em si toda desamparada e pergunto 

procê, como é que fica? Uma comunidade assim? Hoje você vem e faz sua 

pesquisa, terminou vai embora, acabou. Amanha vem outro com a mesma 

pergunta. Poxa, cadê que fim? Até que ponto que nós vamos ficar só 

fazendo? E ação? Cadê as ações da universidade?  

(Professor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck) 

Entendemos a necessidade de ação do poder público para o cumprimento dessa 

legislação, inclusive o documento em seu Art. 2º que abe à União, aos Estados, aos 

Municípios e aos sistemas de ensino garantir esse cumprimento. Entretanto, pelas entrevistas 

realizadas, com funcionários da SRE e SME de Diamantina, percebemos que isso não é uma 

realidade no município. Miranda (2012) também aponta que o poder público não atua de 

forma a garantir a educação quilombola. 

Finalmente, o gestor da escola escolar afirma que essa implementação é um desafio a 

ser vencido pela escola.  
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Pq: E a última pergunta é se você considera importante a necessidade de 

uma educação diferenciada pra atender esses alunos? 

En: Se eu considero importante? 

Pq: É 

En: Importante não, é importantíssimo. Inclusive pelo fato de que nós 

estamos conversando aqui do grau de dificuldade que eles têm nós estamos 

tendo problema assim de de... de dentro de uma sala de aula eu acho que eles 

tem que ser trabalhados de forma diferenciada pelo fato que tem dificuldade. 

Inclusive já foi procurado pra assim, que que a gente pode tá fazendo pra 

com relação a isso. Por exemplo, eu dou uma aula aqui hoje, eu sei que tem 

alunos de todos os tipos então se eu for dar uma atividade pra fazer em casa 

eu tenho que saber o tipo de atividade que é pra aquele aluno. E eles tão 

fazendo o que, comparando, como se eles fosse iguais. Eles não são iguais. 

Tem que ser trabalhados atividades que eles consigam acompanhar.  Então a 

escola tá em deficiência com isso. Porque a gente não consegue ainda, pelo 

pouco tempo, preparar uma aula que atenda a necessidade de cada um. 

Entendeu?  

Pq: Entendi. 

En: É um obstáculo pela frente. Nós temos que vencer. 

(Gestor da Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck)  

Esse desafio é real e deve ser sim enfrentado. Em seu texto, Superando o Racismo na 

Escola (MUNANGA, 2005) o autor afirma que no mundo não existem leis que são capazes de 

erradicar atitudes preconceituosas que existem na cabeça das pessoas. Segundo ele essas 

atitudes são resultantes dos sistemas culturais das sociedades humanos. Entretanto a educação 

pode oferecer aos alunos a possibilidade de questionamento e desconstrução dos mitos de 

superioridade e inferioridade entre as pessoas, introjetados pela cultura racista em que os seres 

humanos foram socializados. De acordo com autor, nós professores temos então um papel 

frente ao racismo e devemos assim, 

Apesar da complexidade da luta contra o racismo, que consequentemente 

exige várias frentes de batalhas, não temos dúvida de que a transformação de 

nossas cabeças de professores é uma tarefa preliminar importantíssima. Essa 

transformação fará de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir 

no processo de construção da democracia brasileira, que não poderá ser 

plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das individualidades 

históricas e culturais das populações que formaram a matriz plural do povo e 

da sociedade brasileira. 

Embora concordemos que a educação tanto familiar como escolar possa 

fortemente contribuir nesse combate, devemos aceitar que ninguém dispõe 

de fórmulas educativas prontas a aplicar na busca das soluções eficazes e 

duradouras contra os males causados pelo racismo na nossa sociedade. A 

primeira atitude corajosa que devemos tomar é a confissão de que nossa 

sociedade, a despeito das diferenças com outras sociedades ideologicamente 

apontadas como as mais racistas (por exemplo, Estados Unidos e África do 

Sul), é também racista. Ou seja, despojarmo-nos do medo de sermos 

preconceituosos e racistas. Uma vez cumprida esta condição primordial, que 

no fundo exige uma transformação radical de nossa estrutura mental herdada 



153 

do mito de democracia racial, mito segundo o qual no Brasil não existe 

preconceito étnico-racial e, consequentemente, não existem barreiras sociais 

baseadas na existência da nossa diversidade étnica e racial, podemos então 

enfrentar o segundo desafio de como inventar as estratégias educativas e 

pedagógicas de combate ao racismo (MUNANGA, 2005, p.17-18). 

 

Ao trabalhar com os oprimidos, Paulo Freire sabia que estes não estavam prontos. 

Sendo assim, para todo esse processo acontecer, é necessário que os oprimidos se 

conscientizem e reconheçam esse processo de opressão ao qual estão submetidos. O 

intelectual orgânico e acadêmico é importante nesse processo, mas também é preciso que 

sejam conscientizados. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que sejam 

propostas ações conscientizadoras para esses sujeitos, para que esses possam se tornar 

conscientes de toda essa situação, serem ouvidos e compreendidos.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa apresenta os resultados encontrados a respeito da implementação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais Quilombolas para Educação Básica na comunidade 

Quilombola de Quartel do Indaiá. 

Dessa forma, o estudo objetivou analisar como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Quilombolas para Educação Básica estão sendo implementadas nas duas escolas, Escola 

Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek, que 

atendem os alunos da comunidade quilombola de Quartel do Indaiá. Especificamente, nos 

propusemos a apresentar como os professores envolvidos na comunidade se relacionam com a 

educação quilombola; compreender qual o conhecimento esses sujeitos possuem da referida 

legislação; identificar se as diretrizes estão sendo contempladas no Projeto Político 

Pedagógico, na matriz curricular e no calendário das escolas a partir da análise de documentos 

oficiais e analisar o discurso dos atores sociais que estão na gestão, professores e inspetores; 

Para isso nos dispusemos do uso de uma pesquisa social de caráter qualitativo do tipo 

documental e empírica. A partir da análise de documentos oficiais das duas escolas e análises 

das entrevistas semiestruturadas feitas com gestores, professores e inspetores de ensino. A 

análise das entrevistas foi feita usando a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1977), onde foram criadas 3 categorias com as falas em comuns dos sujeitos.  

Iniciamos então tecendo contribuições acerca do processo de racialização do mundo, a 

colonialidade do poder e do saber. Apresentamos como mecanismo de utilização da raça 

como forma de diferenciar e hierarquizar os povos, foi responsável pela caracterização dos 

negros como inferiores e brancos como superiores. Nesse processo, a Europa é vista como 

detentora do poder e consequentemente do saber. Os saberes considerados válidos são os 

saberes criados por essa parcela da população, sendo renegado aos negros uma posição de 

subalternidade. A partir da leitura sobre as teorias decoloniais da educação, foi possível 

observar que essas questões reverberam nos dias atuais na nossa sociedade. O negro teve uma 

inserção subalterna na sociedade e, por conseguinte no sistema de ensino. No ponto de vista 

curricular, isso significa a não inserção dos conteúdos e conhecimentos desses povos nos 

currículos escolares, esses conteúdos não são considerados importantes ou válidos.  

Mesmo nessa posição de subalternidade e exclusão, a população negra sempre lançou 

mão de estratégias de enfrentamento a sistema opressor. A formação de quilombos foram uma 

das principais estratégias utilizadas pela população escravizada para se libertar. Eles foram a 

principal, e mais radical forma de resistência contra o sistema escravista dominante. O 
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quilombo brasileiro era então uma cópia do quilombo africano, caracterizado pela busca da 

invisibilidade, dessa forma, foram formados em locais isolados e de difícil acesso. Entretanto, 

os quilombos sempre foram combatidos e, inicialmente, tinham uma acepção criminosa. O 

movimento negro e quilombola se organizaram de diversas maneiras contra o sistema 

escravista opressor e assim, tiveram grande importância na luta desses povos pelo seu direito 

de reconhecimento e pela sua existência. Os militantes do movimento negro mostram-se 

presentes e atuantes em diversas esferas, durante os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte – ANC – de 1987, foram importantes influenciadores dos parlamentares e da 

opinião pública. Diante de todas essas pressões, na CF 1988 tiveram seu reconhecimento legal 

e em 2003 foi regulamentado o processo de reconhecimento de suas terras.  

Como já assinalado, as conquistas dessas comunidades se deram pela luta desses povos 

e pressões do movimento negro. Uma das principais reivindicações da categoria sempre foi a 

educação, buscando a valorização da cultura negra e afirmação de sua identidade. A partir da 

década de 1990 algumas políticas de ação afirmativa em busca da reparação aos negros foram 

inseridas pelo governo brasileiro, tomando força a partir dos anos 2000, no governo do 

presidente Lula. O movimento negro foi o principal responsável pelo reconhecimento do 

direito à educação para a população negra, houve assim o aprofundamento no debate racial na 

educação com a instituição da Seppir e da Secad no Ministério da Educação. Entre elas, a Lei 

nº 10.639/03 que alterou a lei n.º 9.394/96 inserindo os conteúdos de História e Cultura Afro-

Brasileira no currículo escolar, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em 2004 pelo 

CNE, o Programa Brasil Quilombola em 2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para Educação Básica instituída pela Resolução n. 4/2010, e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica que foram estabelecidas 

em 05 de junho 2012. 

Essas diretrizes têm o objetivo de implementar e regularizar a oferta da educação 

escolar quilombola em todo território nacional. Entretanto, através da pesquisa de revisão 

bibliográfica realizada identificamos, de forma geral, que essa legislação não tem seu 

cumprimento efetivado. Muitas escolas quilombolas são consideradas escolas rurais e não são 

adaptadas para a realidade dessas comunidades. As escolas enfrentam ainda diversos 

problemas como esquecimento político, falta de infraestrutura, falta de material didático, entre 

outros. Em sua grande maioria, tanto o poder público como as escolas possuem pouco 

conhecimento sobre a educação quilombola e a referida legislação, o que causa sua não 

efetivação. Em consequência disso, a maioria das escolas quilombolas continuam com um 
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currículo eurocêntrico, que retrata os conhecimentos e saberes das classes dominantes, e que 

desconsidera a cultura, saberes e conhecimentos desses povos.  

Essa não efetivação fere o cumprimento das legislações e ainda o direito à educação de 

qualidade para todos e educação diferenciada para grupos específicos da nossa sociedade, 

previstos pela CF.  

A partir da realização de um estado da arte das pesquisas sobre a Educação Escolar 

Quilombola em Programas de Pós-graduação em Educação do país onde buscamos identificar 

Teses e Dissertações de programas de Pós-Graduação em Educação que abordassem a 

Educação Escolar Quilombola em instituições formais de ensino. Identificamos 23 trabalhos, 

oriundos de diferentes regiões do país. Após análise dos resumos de cada pesquisa, 

identificamos que somente 5 trabalhos fizeram menção às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, legislação vigente desde 2012 e 

que regulamenta essa modalidade de ensino. Do total de 23 trabalhos, somente 4 apresentaram 

resultados que podemos considerar positivos. Os demais trabalhos apontaram em geral para a 

não articulação por parte das escolas, dos saberes populares das comunidades e dos alunos 

com os saberes escolares; esquecimento político para como as escolas; reprodução de 

educação colonialista e eurocêntrica; dissociação entre educação e realidade dos alunos; 

constrangimentos na relação com crianças não quilombolas nos espaços educativos; 

desconhecimento da gestão escolar sobre as legislações. 

No texto, abordamos ainda uma caracterização detalhada da comunidade de Quartel do 

Indaiá. Apresentamos a história, processo de reconhecimento e titulação, população e 

infraestrutura, perfil étnico, aspectos econômicos e educacionais, saúde e manifestações 

culturais. Fica evidente dessa forma como a comunidade de trata de um lugar de extrema 

pobreza, pouco assistido pelo poder público, com diversos problemas de infraestrutura, 

saneamento básico, saúde, educação e ainda conflitos internos entre brancos e negros assim 

como conflitos com o poder público sobre o uso das terras e práticas de garimpo. A cultura 

local é muito rica e mundialmente conhecida, mas as manifestações culturais vêm se perdendo 

ao longo do tempo e não se encontram presentes dentro das escolas. 

Realizamos ainda uma descrição detalhada sobre as duas escolas, Escola Municipal de 

Quartel do Indaiá e a Escola Estadual Governador Juscelino Kubitscheck. Nessa descrição 

apresentamos o espaço físico de ambas escolas, quadro de funcionários e alunos. Nessa 

apresentação fica evidente o estado de precariedade, falta de recursos e materiais que essas 

escolas se encontram. O que corrobora com os dados encontrados nas demais pesquisas 
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analisadas pelo estado da arte e demonstra, mais uma vez, a falta de ação do poder público 

nessas comunidades. 

Nesse momento apresentamos e analisamos ainda os PPP e calendários, das duas 

escolas. Nessa análise percebemos que os currículos e calendários das duas escolas seguem 

uma conjuntura comum para escolas rurais, desconsiderando a característica quilombola das 

mesmas. O PPP de uma das escolas apresentava uma proposta de mudança e incorporação da 

educação quilombola, contudo, o documento foi produzido pelo projeto PIBID e não pela 

escola, em 2016, e ainda não foi finalizado. Os calendários só assinalam o dia 20 de 

novembro como dia em que manifestações de valorização da cultura quilombola aconteciam 

na escola, esse fato também foi comprovado pela fala dos professores e gestores 

entrevistados. Sendo assim, podemos afirmar que, sistematicamente, a educação quilombola 

não acontece nessas duas escolas. 

Já na análise das entrevistas e dos discursos dos atores sociais, identificamos várias 

questões que também foram apontadas pelas pesquisas consultadas anteriormente, assim 

como novas questões. Dividimos a análise em 3 categorias: Categoria I- Conhecimento e 

implementação; Categoria II- Atuação da gestão; Categoria III- Ações dos sujeitos. 

Os sujeitos entrevistados, em sua maioria (66%), desconhecem a existência das 

DCNEEQEB. Esse desconhecimento por parte dos professores pode levar à desvalorização da 

cultura negra, reafirmando o caráter eurocêntrico da nossa educação. Esse fato reverbera 

ainda na questão da formação docente. Dos 18 entrevistados somente 3 afirmaram ter tido 

algum contato com a educação quilombola em sua formação, os outros 15, ou seja 83,3% do 

total, afirmaram não ter tido nenhum contato. A formação inicial e continuada deveria 

oferecer a esses profissionais capacitação para trabalhar com essa realidade. Muitos dos 

docentes atuando nas escolas quilombolas, como é o caso de Quartel do Indaiá, não são 

oriundos da comunidade, o que dificulta a compreensão da cultura local, o que pode 

influenciar negativamente em sua prática.  

Sobre a gestão das escolas, a relação entre as secretarias, SRE e SME, também não 

acontece de forma satisfatória, as inspetoras de ensino desconhecem a realidade da escola 

assim como o projeto de escola quilombola. Segundo as entrevistas, apesar de as escolas 

receberem um atendimento diferenciado o mesmo não abrange a questão quilombola e as 

escolas são tratadas legalmente como escolas rurais. Nas escolas também não existe nenhuma 

ação por parte dos gestores que garanta o cumprimento da referida legislação.  Apesar dessa 

não adesão por parte dos órgãos responsáveis pela escola, em novembro de 2017, a Secretaria 

de Estado de Minas Gerais publicou a resolução SEE nº 3.658 que instituiu as Diretrizes para 



158 

a Organização da Educação Escolar Quilombola no estado. Esse documento trouxe 

orientações para que os PPP das escolas quilombolas sejam adequados às especificidades das 

comunidades quilombolas de Minas. 

Os gestores escolares e inspetores afirmaram ainda a não existência de nenhuma 

diferença entre alunos quilombolas e não quilombolas no espaço escolar, a não ser uma 

diferença de aprendizagem de conteúdo, onde os alunos quilombolas se encontram em 

defasagem. Fato esse que corrobora com o que já citado anteriormente, os alunos quilombolas 

possuem os piores resultados nos censos escolares. De acordo com estes profissionais, os 

alunos quilombolas também não vivenciam nenhuma forma de preconceito ou discriminação 

no ambiente escolar. Sendo assim, evidencia-se o desconhecimento por parte desses gestores 

sobre a realidade em sala de aula, ou seja, o desconhecimento se caracteriza como principal 

dificultador dessa implementação. 

Foi possível evidenciar também que os professores, assim como os gestores, em sua 

maioria não consideram nenhuma diferença entre os alunos quilombolas e não quilombolas, a 

não ser também a questão da aprendizagem apontada por alguns. Já sobre situações de 

preconceito, diferentemente dos gestores, dois professores afirmaram já ter presenciado essas 

situações. Nos depoimentos, os professores demonstraram como as situações aconteceram. 

Pelos relatos pudemos identificar que essas ações aconteceram por parte de professores e 

funcionários da escola para com os alunos. Uma questão recorrente nas entrevistas foi que a 

maioria dos professores afirmou que o preconceito parte dos próprios alunos quilombolas, que 

esses se vitimizam e usam a questão racial para justificar e legitimar o mau comportamento. 

Um professor chegou a afirmar que racismo não existe. Essa questão é muito complicada, 

pois desmascara o preconceito presente nos discursos desses sujeitos e reproduz o racismo 

institucional. Dessa forma, as comunidades têm o seu direito de conhecer a história do povo 

negro e sua resistência ao sistema escravista cerceados, e esses alunos não têm acesso aos 

conhecimentos próprios de seus povos. Dos 18 entrevistados, 13 afirmaram não trabalhar em 

prol da implementação da educação quilombola, ou seja, em suas aulas e atuações, não 

praticam nenhuma ação que garanta isso. Entretanto, apesar de não atuarem na perspectiva de 

uma educação quilombola muitos se consideram preparados para lidar com a realidade desses 

alunos e trabalhar com as questões quilombolas. Então fica a pergunta, se estes se consideram 

preparados, como não atuam de forma a garantir essa educação? Esses relatos demonstram 

como os profissionais da educação não possuem, ainda, preparo e apoio para lidar com a 

realidade das comunidades e dos alunos quilombolas, seguindo um modelo de educação 

eurocêntrico que invisibiliza e excluí os saberes quilombolas do ambiente escolar. 
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Sobre a importância da educação quilombola, todos os 18 entrevistados afirmaram que 

sim, consideram importante a necessidade da educação quilombola. Outro fato contraditório, 

pois, estes afirmaram não possuir conhecimento sobre e não atuar em prol dessa educação. Se 

sabem da importância, porque não atuam de forma a garantir isso? Porque não buscam formas 

de trabalhar essas questões e conteúdos em suas aulas?  O fato é que a problemática do 

racismo não se apresenta como desafio e a luta anti-racista não mobiliza a consciência e a 

prática dos professores que de certa maneira naturalizam o preconceito racial. No 

funcionamento do currículo escolar temos décadas de seleção de conteúdos culturais nos 

quais se obliteram não apenas a valorização da cultura negra, mas a história dos povos 

africanos que construíram o Brasil, através de seu trabalho e sua inteligência.  

Os resultados obtidos mostraram que na referida comunidade, a educação escolar 

quilombola ainda não acontece e não se trata de um projeto a ser implementado 

imediatamente. Os professores atuantes possuem pouca ou nenhuma relação com a educação 

quilombola e desconhecem as DCNEEQEB. O PPP e o calendário das escolas desconsideram 

essa modalidade de educação e os atores sociais possuem um discurso eurocentrado sobre a 

educação.  Pudemos identificar nos discursos, muitas vezes, a presença de racismo, assim 

como o despreparo para lidar com os alunos quilombolas. Essas constatações demonstram 

mais uma vez, como a seleção curricular, não vê a importância da valorização da cultura 

negra. Essa cultura é desconsiderada dos currículos dos cursos de formação de professores, 

que em sua maioria, se formam sem nenhum conhecimento dessa modalidade de educação 

que consequentemente também é desconsiderada dos currículos das escolas de educação 

básica. Esse fato reforça o que abordamos anteriormente ao tratarmos da colonização do 

poder e do saber. Os conhecimentos presentes nos currículos são aqueles pertencentes às 

classes dominantes, ou seja, o currículo é totalmente eurocentrado.  

Após essa análise algumas perguntas persistem: Como a universidade se ausenta da 

discussão dessas questões na formação de docentes? A ausência dos conteúdos da cultura 

negra e quilombola na formação de professores são preocupantes. Ao se pensar que esses 

mesmos profissionais irão trabalhar nas escolas, quilombolas ou não, e poderão, por 

consequência, ignorar esses conteúdos e reproduzir o racismo institucional, através da 

perpetuação de um currículo eurocêntrico, ao qual foram submetidos em sua formação. Onde 

se encontra o poder público que não garante o cumprimento dessas legislações? A não ação 

do poder público nesses casos trata-se do não cumprimento de uma legislação e deveria ser 

punido. O poder público não pode se ausentar e permitir que essas escolas continuem a 

marginalizadas, subalternizadas e vítimas desse processo de exclusão histórica. É dever do 
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Estado garantir o cumprimento dessa legislação. Será que a formação continuada de 

professores é suficiente para preencher essas lacunas? Precisamos nos questionar se a 

formação de professores, a presença desses conteúdos nos cursos de licenciatura, seria 

suficiente para garantir que esses profissionais tenham conhecimento necessário para atuar 

nessa modalidade de educação. Acredito que outras ações por parte do poder público assim 

como individuais deveriam ser realizadas. A implementação de políticas públicas, voltadas 

aos professores e gestores de escolas quilombolas, seria suficiente para mudança do sistema 

educacional em prol das comunidades quilombolas? Essa implementação de políticas publicas 

deve vir aliada à formação dos professores, a escola, universidade e poder público devem 

trabalhar conjuntamente para que essa realidade seja modificada. Uma ação isolada não será 

capaz de mudar essa ordem social instalada. Finalmente, nos perguntamos ainda qual a 

perspectiva e expectativa que os alunos quilombolas possuem sobre sua escola? Como esses 

alunos enxergam a escola quilombola em relação às suas perspectivas de vida, emprego, 

faculdade, cursos, entre outros? Meninos e meninas possuem as mesmas expectativas 

escolares? É importante se pensar nos impactos que uma escola quilombola tem na construção 

social desses alunos, pensar nos papeis sociais impostos na sociedade, especialmente em 

comunidades rurais e quilombolas. 

Essa dissertação apresenta a urgente necessidade de uma maior atenção à educação 

escolar quilombola. Ressalto ainda a importância da realização de mais pesquisas nesse 

campo de conhecimento, para que os saberes e vozes populares dessas comunidades ecoem 

cada vez mais altos e ocupem os espaços que lhe são de direito, como as academias e meios 

científicos, para que assim possamos descobrir diferentes aspectos que não foram 

contemplados nessa pesquisa.  
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9 ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a)  Senhor(a) 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa: “A Implementação 

Das Diretrizes Curriculares Nacionais para A Educação Escolar Quilombola na Educação 

Básica em escolas da  Comunidade Quilombola de Quartel Do Indaiá”, de responsabilidade 

da pesquisadora Liliane de Fátima Dias Macedo sob orientação do Professor Doutor Erisvaldo 

Pereira dos Santos.  

Trata-se de uma pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Ouro Preto -Mestrado em Educação que pretende investigar como 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Quilombolas para Educação Básica estão sendo 

implementadas nas duas escolas, Escola Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual 

Governador Juscelino Kubitschek, que atendem os alunos da comunidade quilombola de 

Quartel do Indaiá. 

A investigação proposta possui relevância, uma vez que a modalidade de educação escolar 

quilombola é uma modalidade nova e existem poucos estudos acerca dessa questão. Sendo 

assim, a pesquisa buscará verificar se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola na Educação Básica, estão sendo contempladas nos Projetos Políticos 

Pedagógicos, na matriz curricular e no calendário das referidas escolas a partir da análise de 

documentos oficiais. Assim como analisar como os professores, gestores, e inspetores 

escolares atuam para garantir a implementação dessa modalidade de educação.  

Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Quilombolas para Educação Básica estão sendo implementadas nas duas escolas, 

Escola Municipal Quartel do Indaiá e Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek,  

que atendem os alunos da comunidade quilombola de Quartel do Indaiá. E os objetivos 

específicos são verificar se as diretrizes estão sendo contempladas no Projeto Político 

Pedagógico, na matriz curricular e no calendário das escolas a partir da análise de 

documentos oficiais; explicitar como os professores envolvidos na comunidade se 
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relacionam com a educação quilombola; analisar o discurso dos atores sociais que estão na 

gestão, professores, gestores e inspetores; verificar qual o conhecimento esses sujeitos 

possuem da referida legislação.  

Para alcançar esses objetivos, será realizada uma pesquisa social do tipo documental e 

empírica. Através da análise de documentos oficiais das escolas como Projetos Políticos 

Pedagógicos e Planos de ensino e entrevistas semi-estruturadas com professores, gestores das 

escolas e inspetores de ensino responsáveis pela escola.  

Sua participação é voluntária, não havendo remuneração para esta tarefa. Você é livre para 

retirar esse consentimento, bem como desistir a qualquer momento da pesquisa ou se recusar a 

responder qualquer questão específica na entrevista, sem que isso lhe traga quaisquer 

constrangimentos, penalidades ou prejuízos. Sempre que você desejar serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas da pesquisa.  

A entrevista será feita pessoalmente pela pesquisadora em horário e local a serem definidos 

pelo pesquisador em concordância com o voluntário. Ressaltamos que a entrevista não gera 

nenhum custo para o entrevistado e exige em média trinta a quarenta minutos. 

Reconhecemos eventual desconforto e risco mínimo para que se submeta a este procedimento, 

uma vez que serão discutidos temas pessoais e demandará tempo, mas você terá a liberdade 

de responder somente quando se sentir seguro (a) e confortável e se tiver disponibilidade. As 

informações repassadas serão confidenciais e a sua privacidade será respeitada. 

Solicito sua autorização para gravar as respostas, a fim de que estas sejam transcritas e 

armazenadas em banco digital pela pesquisadora. As informações obtidas serão utilizadas 

para fins científicos. Assim, será garantido o sigilo das informações, a preservação da imagem 

com anonimato, procedimentos utilizados como garantia de redução de danos. 

Os dados coletados por meio entrevista estarão sob a responsabilidade do professor orientador 

da pesquisa, Erisvaldo Pereira dos Santos, no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFOP em arquivo eletrônico, por um período de cinco anos, após esse prazo os arquivos 

serão destruídos. (Os dados estarão no gabinete do referido professor, no Prédio do REUNI no 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS na Rua do Seminário, s/n, Centro/Mariana - 

MG. CEP: 35420-000, Telefone (31) 3557-9406 
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Os critérios para participar desta pesquisa são: 1- Ter disponibilidade para realização da 

entrevista; 2- Ser professor, diretor, coordenador, supervisor, inspetor ou outro cargo na 

gestão das referidas escolas; 3- Aceitar participar da pesquisa de forma voluntária, sem 

receber remuneração alguma; 4- Ter interesse em contribuir para os resultados da pesquisa. 

Informo-lhe que os critérios para suspensão desta pesquisa são: a) recusa dos(as) sujeitos (as) 

em participar e disponibilizar dados; b) impossibilidade física e mental da pesquisadora em 

continuar realizando o trabalho; c) interrupção de funcionamento das atividades de pesquisa 

na Universidade Federal de Ouro Preto 

Os resultados desta investigação serão disponibilizados por meio da dissertação de mestrado, 

relatório técnico, artigos científicos, capítulo de livros, seminários e eventos relacionados ao 

tema. O principal benefício da pesquisa é a produção de subsídios teóricos e críticos sobre a 

atual situação da educação escolar quilombola na referida comunidade. 

A pesquisa terá início assim que o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto- UFOP - aprová-la. As atividades devem ser finalizadas, conforme o Programa de 

Mestrado em Educação da UFOP, em março de 2019, com o apoio do Instituto de Ciências 

Humanas – ICHS.  

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários segue os endereços, telefones e e-

mail para contato da pesquisadora responsável: Liliane de Fátima Dias Macedo, endereço: 

Rua Cônego Paulo Dilascio, 190 – apt. 3. Bairro: Dom Oscar–Mariana – MG – CEP.:35420-

000 – Telefone (38) 988525431 ou Praça São Vicente, 146. Bairro: Rio Grande – Diamantina 

–MG –CEP.: 39100-000–Telefone (38)35312408 – E-mail: liicamacedo@gmail.com 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP: Rua do Seminário, s/n°, Centro. 

Mariana/MG. CEP: 35420-000 - Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS. 

Universidade Federal de Ouro Preto. Telefones: Recepção: (31) 3557-9410 / Secretaria: (31) 

3557-9407. E-mail: secretaria.ppge.ufop.gmail.com.  

Atenção:  

Em caso de dúvidas éticas, deve-se entrar em contato com o: COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Campus Universitário Morro do Cruzeiro - 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29 – Ouro Preto/MG – CEP: 35400.000, que 

atende pelo telefone (31) 3559-1368, e-mail cep@propp.ufop.br. 

Caso você concorde com os termos deste TCLE, assine-o e entregue pessoalmente à 

pesquisadora responsável. 

Eu,_______________________________portador do RG, nº___________,declaro ter lido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e que concordo em participar como 

voluntário da pesquisa: “A Implementação Das Diretrizes Curriculares Nacionais para A 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica na Comunidade Quilombola de Quartel 

Do Indáia” sem que para isso tenha sido forçado ou obrigado. Participo, portanto, com meu 

consentimento livre e esclarecido.  

______________________, _____ de_____________________ de ________. 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

mailto:cep@propp.ufop.br
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ROTEIROS DE ENTREVISTA 

1- Roteiro de Entrevista com os Inspetores Escolares 

Primeira Parte - Caracterização do sujeito 

1- Nome (pode ser fictício): 

2- Idade: 

3- Estado civil: 

4- Sexo: 

5- Cor/raça: 

6- Formação: 

7- Tempo de formação: 

8- Cargo: 

9- Quanto tempo está no cargo: 

10- Onde mora (pertencente ou não à comunidade): 

 

Segunda Parte- Conhecimento sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica e sua implementação nas referidas 

escolas 

 

1- Como é a relação da SRE com a gestão das duas escolas que atendem os alunos da 

comunidade quilombola de quartel do Indaiá? 

2- O que você conhece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica (DCNEQ)?  

3- O que a SRE tem feito para garantir que essas diretrizes sejam efetuadas nas referidas 

escolas? 

4- Como é feito o repasse de verbas específicas para essas escolas?  

5- Você tem conhecimento de como essas Diretrizes  estão presentes no Projeto Político 

Pedagógico, na matriz curricular e no calendário da escola? 

6- A SRE tem fiscalizado as ações que as escolas tem feito para garantir o cumprimento 

dessas legislações? 

7- O que você faz, na sua atuação, para garantir que a educação escolar quilombola seja 

efetivada enquanto modalidade de educação nessas escolas? 

8- Você tem conhecimento sobre algum dia, evento ou  manifestação no calendário escolar 

que vise a valorização da cultura quilombola dentro da escola? 
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9- A SRE tem conhecimento de alguma situações de preconceito  para com os alunos 

quilombolas? Quais tipo de manifestações?  

10- Como a SRE intervêm e instrui a escola para lidar com esse tipo de situação? 

11- Você considera que a SRE e os seus funcionários, incluindo você, estão preparados para 

lidar com a realidade desses alunos? 

12- Em sua formação, inicial ou continuada, você teve algum contato com a educação escolar 

quilombola? 

13- Você considera importante a necessidade de uma educação diferenciada para atender 

esses estudantes? 

 

 

2- Roteiro de Entrevista com os Gestores Escolares 

Primeira Parte - Caracterização do sujeito 

1- Nome (pode ser fictício): 

2- Idade: 

3- Estado civil: 

4- Sexo: 

5- Cor/raça: 

6- Formação: 

7- Tempo de formação: 

8- Cargo: 

9- Quanto tempo está no cargo: 

10- Onde mora (pertencente ou não à comunidade): 

 

Segunda Parte- Conhecimento sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica e sua implementação nas referidas 

escolas 

 

1- O que você conhece sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica (DCNEQ)? 

2- Como as DCNEQ estão sendo implementadas no Projeto Político Pedagógico, na matriz 

curricular e no calendário da escola? 
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3- Existe algum dia, evento, manifestação no calendário escolar que vise a valorização da 

cultura quilombola dentro da escola? 

4- O que a escola tem feito para garantir o cumprimento dessas legislações? 

5- O que você faz, na sua atuação enquanto gestora, para garantir que a educação escolar 

quilombola seja efetivada enquanto modalidade de educação? 

6-  Os professores tem atuado, em suas aulas, de maneira a garantir a efetivação da referida 

legislação? 

7- Como a escola lida com as diferenças entre os alunos quilombolas e não quilombolas? 

8- Já aconteceram situações de preconceito para com os alunos quilombolas? Quais tipo de 

manifestações? 

9- Como escola intervém em caso de situações de preconceito? 

10- Você considera que os gestores, incluindo você, e a escola estão preparados para lidar 

com a realidade desses alunos? 

11- Em sua formação, inicial ou continuada, você teve algum contato com a educação escolar 

quilombola? 

12- Você considera importante a necessidade de uma educação diferenciada para atender 

esses estudantes? 

 

3- Roteiro de Entrevista com os Professores  

Primeira Parte - Caracterização do sujeito 

1- Nome (pode ser fictício): 

2- Idade: 

3- Estado civil: 

4- Sexo: 

5- Cor/raça: 

6- Formação: 

7- Tempo de formação: 

8- Cargo: 

9- Quanto tempo está no cargo: 

10- Onde mora (pertencente ou não à comunidade): 

Segunda Parte- Conhecimento sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola na Educação Básica e sua implementação nas referidas 

escolas 
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1- O que você conhece sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica (DCNEQ)? 

2- Como as  DCNEQ  estão sendo implementadas  no Projeto Político Pedagógico, na matriz 

curricular e no calendário da escola? 

3- Existe algum dia, evento, manifestação no calendário escolar que vise a valorização da 

cultura quilombola dentro da escola? 

4- Você identifica alguma dificuldade no cumprimento dessas legislações? 

5- O que você faz, em suas aulas, para garantir que a educação escolar quilombola seja efetiva 

enquanto modalidade de educação? 

6- Como você lida com as diferenças entre os alunos quilombolas e não quilombolas em suas 

aulas? 

7- Você já presenciou, em suas aulas ou na escola, situações de preconceito  para com os 

alunos quilombolas? Quais tipo de manifestações? 

8- Como você intervém em caso de situações de preconceito? 

9- Você se considera preparado(a) para lidar com a realidade desses alunos? 

10- Em sua formação, inicial ou continuada, você teve algum contato com a educação escolar 

quilombola? 

11- Você considera importante a necessidade de uma educação diferenciada para atender 

esses estudantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


