
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

Marise Leão Ciríaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Docente e Práticas Curriculares na Educação Escolar 

Quilombola: pontes para velar a Cultura Afrodescendente  

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

 

Marise Leão Ciríaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Docente e Práticas Curriculares na Educação Escolar Quilombola: 

pontes para velar a Cultura Afrodescendente 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para obtenção 
do título de DOUTORA em Educação: 
Currículo, sob a orientação daProfa. Dra. 
Marina Graziela Feldmann. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 
 

Marise Leão Ciríaco 

 

Formação Docente e Práticas Curriculares na Educação Escolar Quilombola: 

pontes para velar a Cultura Afrodescendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprovada em: ___/___/_____ 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

 



 
 

DEDICATÓRIA 
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1Abdias do Nascimento foi o ativista negro mais longevo da História do Brasil, agregando produção 
artística e política fundamentais. Em sua vultosa obra destacam-se: a organização da Convenção 
Nacional do Negro (Rio de Janeiro) nos anos de 1945 e 1946. Em 1950, numa parceria com 
Guerreiro Ramos e Edson Carneiro, realizou o Primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Foi deputado 
federal e senador. Criou o conceito de Quilombismo: “reinvenção de um caminho afro-brasileiro de 
vida fundado em sua experiência histórica, na utilização do conhecimento crítico e inventivo de suas 
instituições golpeadas pelo colonialismo e o racismo. Enfim. Reconstruir no presente uma sociedade 
dirigida ao futuro, mas levando em conta o que ainda for útil e positivo no acervo do passado”.Foi o 
primeiro deputado federal do país a desenvolver projetos de lei de políticas afirmativas.Consulta 
biográfica realizada em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/462-abdias-nascimento. 



 
 

contribuições fantásticas você vem oferecendo há muito tempo, precisava 
de mais visibilidade.  
Fico muito feliz, mais portas estão abrindo, porém o ocorrido não é obra do 
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integridade e competência, cuida para que as coisas aconteçam, com sua 
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e louvável "amizade" teórica com Kosik, no seu encantamento com a 
docência e sobretudo com a sua serenidade e humildade mesmo com uma 
trajetória profissional "invejável" e imensurável. É admirável seu 
desprendimento da arrogância e soberba acadêmica, este é o quesito que 
coroa/arremata a sua, já, tão linda e bela criatura humana.   
Mais uma vez, minha eterna gratidão ao universo por ter colocado você um 
verdadeiro presente de vida, no meu caminho... 
Beijos no coração, 
Marise 

Dedico às amigas pretas, Araci de Andrade, Erica Mali Rosas e Márcia 

Regina da Silva e aos meus amigos pretos Cleriston Izidro dos Anjos, Igbonan 

Rocha e Klinger da Silva. 
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demonstram, reconhecerem em mim, também, o que nos une. Na convivência com 
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um lugar para lutar na tentativa de reparação e em políticas afirmativas, conquistas 
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Negra na formação histórica, social e cultural do povo brasileiro.  A maior lição que 

vocês me ensinam é distinguir que lutar “ao lado” é empatia, mas afirmar que sinto 

na pele a negação de direitos e crueldade histórica é hipocrisia e sinal de 

desrespeito com a população negra. 

Por fim dedico a Cauê, Alice, Cecília, Clara e Nicolle, figuras recheadas de 
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Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde 
mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes 
populares, da mulher, do negro do índio na nossa formação histórica e 
cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles (LÉLIA 
GONZALEZ, 1981, p. 4). 
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São Paulo, 2019. 

 

RESUMO 

A educação escolar se faz a partir de um conjunto de passos que pavimentam o 
caminho de uma sociedade humanizada e consciente de seus direitos e deveres, 
construindo pontes ou travessias socioculturais, políticas e epistemológicas que dão 
significado e sentido a uma existência solidária, tolerante e partilhada. O estudo de 
pesquisa “Formação Docente e Práticas Curriculares na Educação Escolar 
Quilombola: pontes para velar a Cultura Afrodescendente”, tem como objetivo 
desvelar a suposta sobreposição cultural retratada nas práticas pedagógicas de 
docentes da Escola Quilombola – da Comunidade de Muquém, município de União 
dos Palmares, no estado de Alagoas, e que ocasiona o apagamento da memória 
cultural dos afrodescendentes. Discute a formação docente encontrando seu sentido 
na interseção entre currículo e cultura, entendendo o currículo como um espaço que 
favorece o aparecimento de rostos de alguns coletivos na história; enquanto outros 
rostos de outros coletivos humanos segregados se apagam. Para saber quais 
elementos se constituem no processo de materialização do currículo escolar para o 
fortalecimento do projeto identitário da população negra quilombola foi preciso um 
ordenamento metodológico de estudo de caso, com abordagem qualitativa, além de 
uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, com observações e anotações em 
caderno de campo. O uso de roda de conversa foi um recurso de grande valia pois 
possibilitou o reconhecimento do ambiente e a aproximação da pesquisadora com 
os colaboradores deste estudo. Pesquisar a formação de professores e sua 
articulação com a cultura e o currículo, permitiu desvelar descrições que apontam o 
descompasso Curricular como consequência da ausência de políticas públicas de 
formação para professores de comunidades tradicionais, assim como desvela um 
conjunto de passos alternativos a uma educação de qualidade social e 
epistemológica que possa atender adequadamente os anseios, desejos, 
necessidades formativas e educativas de comunidades e povos cultural e 
socialmente excluídos. Os resultados desta investigação apontam ainda a 
importância e necessidade de propostas de formação permeadas pela participação 
dialógica e que favoreça a autonomia, num sentido freireano, sobretudo, propostas 
que possibilitem delinear caminhos para a inserção da cultura ancestral negra no 
Currículo do Ensino Fundamental de Escolas Quilombolas. Alerta também para a 
necessidade de um currículo crítico e multicultural que valorize, reconheça e afirme a 
cultura dos Afrodescendentes que deve perpassar, prioritariamente, pela formação 
inicial de professores, principalmente professores da Educação Básica.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores; Práticas Curriculares; História da 

Educação; Escolas Quilombolas. 
 

 
 
 



 
 

CIRÍACO, Marise Leão. Teacher Education, Curricular Practices and Quilombola 

School Education: bridges to watch over the Afro-descendant Culture. Thesis 

(Doctorate in Education: Curriculum). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2019.  

 

ABSTRACT 

School education is based on a set of steps that pave the way for a humanized 
society and aware of its rights and duties, building sociocultural, political and 
epistemological bridges or crossings that give meaning and meaning to a solidary, 
tolerant and shared existence. The research study “Teacher Training and Curriculum 
Practices in Quilombola School Education: bridges to watch Afrodescendent Culture”, 
aims to reveal the supposed cultural overlap portrayed in the pedagogical practices 
of teachers of the Quilombola School - in the Community of Muquém, municipality of 
União dos Palmares, in the state of Alagoas, which causes the erasure of the cultural 
memory of people of African descent. It discusses teacher education, finding its 
meaning at the intersection between curriculum and culture, understanding the 
curriculum as a space that favors the appearance of the faces of some collectives in 
history; while other faces of other segregated human collectives fade. In order to 
know which elements are constituted in the process of materializing the school 
curriculum to strengthen the identity project of the black quilombola population, it was 
necessary a methodological ordering of case study, with a qualitative approach, in 
addition to a wide bibliographical and documentary research, with observations and 
notes in a field notebook. The use of a conversation wheel was a valuable resource 
as it enabled the recognition of the environment and the approximation of the 
researcher with the collaborators of this study. Researching the formation of teachers 
and their articulation with culture and the curriculum, allowed to unveil descriptions 
that point to the Curriculum mismatch as a consequence of the absence of public 
training policies for teachers from traditional communities, as well as unveiling a set 
of alternative steps to an education of social and epistemological quality that can 
adequately meet the desires, desires, formative and educational needs of culturally 
and socially excluded communities and peoples. The results of this investigation also 
point out the importance and the need for training proposals permeated by dialogical 
participation and that favor autonomy, in a Freirean sense, above all, proposals that 
make it possible to delineate paths for the insertion of black ancestral culture in the 
Quilombolas Elementary School Curriculum. It also warns of the need for a critical 
and multicultural curriculum that values, recognizes and affirms the culture of people 
of African descent that must go through, primarily, the initial training of teachers, 
especially teachers of Basic Education. 
 
Keywords: Teacher training; Curricular Practices; History of Education; Quilombola 

Schools. 
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PRÓLOGO 

 

Antonieta3 foi incrível 
 Na política um destaque  

 Foi a pura pioneira  
Sempre pronta  

para o combate  
A primeira mulher negra 

 Para vários dos debates 
  (ARRAES, 2017, p. 21). 

 

Inicio o texto desta pesquisa, apresentando a sequência metodológica da 

escrita, no estilo não convencional, mas propiciando a inserção do leitor no texto 

desde o título.   

Desse modo, no prefácio estão submersos os significados de seis palavras 

consideradas imprescindíveis para desvelar a tessitura do transcrito. É o passaporte 

para aprimorar a compreensão do texto. Os termos iniciais são “pontes e velar”, por 

serem palavras instigantes do título. Em seguida, os vocábulos, “afrodescendentes e 

quilombola”, respectivamente, por considerar que “[...] o tráfico negreiro atravessou 

diversas conjunturas que alteraram seus ritmos [...] e transformaram enfim os povos 

que nele se envolveram” (ALMEIDA, 2014, p. 353, grifo nosso). O quinto verbete, 

“quilombo” aproprio-me para situar lugar desta pesquisa, uma vez que o  lugar é 

“objeto ou conjunto de objetos” (SANTOS, 2014, p. 13). A última locução do 

“passaporte” - a palavra “violência” está, intrinsecamente, ligada à história da 

população negra e embutida na historiografia do estado de Alagoas (AL), sob os 

mais diversos aspectos e dimensões.  

Na sequência, as informações sociogeográficas do Estado de Alagoas, como 

também sobre o município de União dos Palmares – com destaque à Serra da 

Barriga e Povoado Muquém, as duas localidades, são o núcleo desta pesquisa. Em 

Santos (2014, p.13), a “localização é um feixe de forças sociais se exercendo em um 

só lugar”. Desta forma, os territórios, em destaque são palcos de resistência, o 

primeiro surgiu nos primórdios históricos das rebelações da população negra, 

oriunda do continente africano, submetida a escravidão   e a segunda, por resistir 

aos dias atuais, em meio as investidas, do poder econômico, na descaracterização 

cultural. 

                                                             
3 Antonieta de Barros nascida em 1901, catarinense, jornalista professora, escritora e política com 
larga atuação lutou contra o racismo e o machismo (ARRAES, 2017). 
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A configuração das seções seguintes caracteriza reconvenção às orientações 

normativas do texto acadêmico ou subversão. Seguimos o design, que 

consideramos mais apropriado e direto.  
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PREFÁCIO 

 

Muitas das rebeliões 
 dos escravos na Bahia 

 tinha a participação 
 que Luiza4 oferecia 

 sua contribuição  
 era de grande valia 

 (ARRAES, 2017, p 88). 

 

Esta investigação intitulada “Formação Docente e Práticas Curriculares na 

Educação Escolar Quilombola: pontes para velar a Cultura Afrodescendente”, 

apresenta as locuções “velar e pontes” no título, a locução “pontes” assume o papel 

metafórico e “velar” é um verbo de referência dupla.  

Além de velar e pontes, mais quatro vocábulos foram inseridos neste prefácio, 

objetivando evidenciar os significantes embutidos na trajetória desse estudo e, 

assim, busca desvelar, aos leitores, as origens das palavras afrodescendentes, 

quilombolas e quilombo, e sobretudo quem são os sujeitos afrodescendentes e 

quilombolas. No tocante, à “violência”, último vocábulo da sequência, trata-se de 

uma expressão que circunda a historiografia dos afrodescendentes e se apresenta 

como traço característico de Alagoas. A violência sob seus diversos aspectos, 

determinou a formação dos quilombos e os reflexos na atualidade, se expõem nas 

condições sociais e de sobrevivência, da população negra, em Alagoas. 

 

Significados 

 

A filosofia analítica, teve como principal iniciador, o criador da lógica 

matemática, o alemão Frege Gottolob (1848-1925). Este professor de matemática, 

desenvolveu reflexões intensas acerca da natureza da linguagem e do significado 

que se aplica a linguagem natural. Partindo de suas reflexões, foi desenvolvida a 

filosofia da linguagem de tradição analítica, que em relação a significado (do lat. 

significare): 

                                                             
4 Luísa Mahin, princesa africana da Costa da Mina, foi vendida como escrava. Após alforria, 

em 1812, passou a viver, como quituteira, em Salvador, teve forte participação em rebeliões, 

como exemplos A Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837). Luísa Mahin é a mãe do 

poeta abolicionista Luís Gama (ARRAES, 2017). 
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1. A teoria do significado, em filosofia da linguagem, examina os vários 
aspectos da nossa compreensão das palavras e expressões linguísticas e 
dos signos em geral. Um desses aspectos centrais é a relação de 
referência, que é um dos elementos constitutivos do significado.A referência 
é precisamente a relação entre o signo linguístico e o real, o objeto 
designado pelo signo. Outro aspecto, indicado na distinção proposta por 
Frege, é o sentido, ou seja, o modo pelo qual a referência é feita. Dois 
termos sinônimos, [...] teriam a mesma referência,mas não mesmo sentido. 
Outro aspecto da compreensão do significado diz respeito aos tipos de uso 
que uma expressão pode ter em contextos diferentes e para objetivos 
diferentes, o que determina uma diferença de significados [...]. (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2006, p.252). 

Discorrer sobre significados é conectar-se a 

Semântica (do gr. semantikós: que significa) [...]. Seus conceitos centrais 
são o próprio significado, a referência: a relação entre o signo e o objeto, e 
a verdade: a correspondência efetiva entre o signo e o objeto nessa 
relação”. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 249, grifo nosso). 

A semântica apresenta duas categorias a intencional e a extensional. Os 

significados, de ponte, velar, afrodescendente, quilombo, quilombola e violência, 

nesta pesquisa, assumem o caráter da semântica extensional: diz respeito à relação 

entre o signo e o conjunto de objetos que este designa.  

 

a) Ponte 

A palavra ponte (HOUAISS; VILLAR, 2009), é substantivo feminino, que se 

refere a uma obra construída para estabelecer comunicação entre dois pontos 

separados por um curso de água ou qualquer depressão do terreno. Apresenta 

algumas derivações as quais destacamos: 

Por extensão de sentido: Qualquer estrutura que liga duas partes homólogas. 

Sentido figurado: Elemento de ligação entre pessoas ou coisas. 

 

b) Velar 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa(HOUAISS; 

VILLAR, 2009), a palavra VELAR é homônima, verbo de etimologia latina vig/lo, 

as/vi, tum/re, para a qual são apresentados vários significados, dentre eles 

destacados em dois grupos antônimos: o primeiro – ‘velar, não dormir, vigiar, zelar, 

proteger, permanecer de vigia’; o segundo – ‘cobrir (como um véu); ocultar, encobrir, 

tapar, esconder, tornar sombrio. 

Ilustraremos, apalavra velar, em duas orações, de nossa autoria, escritas para 

este verbete, empregados respectivamente, em conotações antônimas, porém 
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ressalte-se que os significados de velar, nos exemplos ilustrativos, se articulam com 

o objeto desta pesquisa: 

I- Nas atividades pedagógicas com as professoras, velar a memória de 

Dandara, lembrando sua força e coragem, é de suma importância para manter aceso 

seu legado diante das pessoas afrodescendentes, em especial as mulheres. II- A 

Secretária de Educação, determinou que, nas atividades pedagógicas, referentes ao 

dia treze de maio, Zumbi deve ser um nome velado, apagado dos planos de aulas, 

importante é ressaltar a generosidade da princesa Isabel ao conceder liberdade aos 

negros.  

Velar é palavra de dupla referência, porém de sentidos antagônicos, grafada 

no título desta pesquisa, com intencionalidade de correlacionar ao objeto tema, 

apresentado neste estudo. O termo velar é uma metáfora quanto as práticas 

curriculares a formação docente e suas contribuições, na Educação Escolar 

Quilombola, em manter acesa ou apagada a memória cultural da população 

afrodescendente quilombola. 

 

c) Afrodescendentes 

No berço filológico, o qual deitamos, afrodescendentes é um termo com 

datação: década de 1990, adjetivo e substantivo de dois gêneros. A etimologia é: 

afro + descendente e significa “que ou quem descende de família ou indivíduo 

africano negro” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 64). Esta pesquisa, carece de outras 

definições, de Afrodescendentes, além da filologia, desta forma transcrevemos na 

íntegra citação de Kabengele Munanga, constante no prefácio do livro “Frechal, 

quilombo pioneiro no Brasil” (LEIDGENS, 2018): 

A história do negro constitui um capítulo importante da história do Brasil. 
Uma história feita de acontecimentos que marcaram a humanidade: o tráfico 
negreiro e a escravização de milhões de africanos, deportados para as 
Américas entre os séculos XVI e XIX via oceano Atlântico. Em meio a essa 
tragédia, o Brasil foi beneficiado ao receber cerca de 40% de todos os 
africanos transportados para o continente americano. Esses africanos, cujos 
descendentes fazem parte da população brasileira de hoje (51% do total, de 
acordo com o Censo de 2010), contribuíram na construção da economia do 
Brasil colonial ao produzir riquezas materiais na condição de escravizados. 
Seu trabalho não era remunerado: eram considerados apenas força animal 
de trabalho, sem cidadania nem direito humano-mercadoria para os 
traficantes e propriedade privada para os senhores de terras.  
Esses africanos não apenas produziram riquezas materiais que 
beneficiaram a economia do Brasil colonial, mas também trouxeram culturas 
e criaram novas, no contexto de relações assimétricas então vigentes. Isso 
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significa que resistiram culturalmente em defesa de sua liberdade e 
dignidade. 
Os elementos dessa resistência fazem parte da identidade brasileira de 
hoje, como se pode perceber nas religiões de matriz africana, na música, na 
dança, na culinária e em várias formas de artes materiais e imateriais 
(MUNANGA apud LEIDGENS, 2018, p. 17). 

No trajeto desta pesquisa de tese, o termo afrodescendente ancora-se, na 

Declaração e no Programa de Ação de Durban (2001)5, ao categorizar que “as 

pessoas de ascendência africana são reconhecidas como um grupo de vítimas 

específicas que continuam sofrendo discriminação, como legado histórico do 

comércio transatlântico de escravos” e acrescenta, que mesmo afrodescendentes, 

que não são descendentes diretos dos escravos, enfrentam o racismo e a 

discriminação que ainda hoje persistem, desta forma a população negra do Brasil é 

constituída de Afrodescendentes. 

Portanto afrodescendentes referir-se-á aos descendentes diretos e indiretos 

de africanos escravizados. Na sequência, as conceituações de quilombo e 

quilombola, possibilitarão distinguir os sujeitos afrodescendentes quilombolas e não 

quilombolas. 

 

d) Quilombola 

A palavra quilombola, no dicionário da Língua Portuguesa (HOUAISS; 

VILLAR, 2009, p. 1594), é definida como um substantivo de dois gêneros, datado de 

1855, grafado no regionalismo: Brasil, cujo significado é “Escravo fugido para o 

quilombo”. Saindo do universo etimológico, em “O poder quilombola”, Lindoso 

registra que: 

A condição de quilombola nem todos os negros escravos a têm. Ela surge 
de uma série de atos sociais sucessivos antecedentes. [...] a maneira como 
o escravo fugitivo transforma sua fuga em um ato social global, que envolve 
toda sua vida; na transformação desses atos sociais antecedentes num 
modo de vida, coletivamente estruturado. [...]. Ser negro quilombola era um 
status especial no fato social da escravidão. Indicava uma travessia de 
elementos de negro escravo para negro fugitivo da escravidão [...] (2007, p. 
77-78). 

Aportando na Constituição de 1988, mesmo que timidamente, o artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, reconhece-os – Quilombolas- 

como sujeitos de direitos. No entanto, o avanço em relação ao artigo 68, aconteceu 

                                                             
5 Disponível em:https://nacoesunidas.org/anoafro2011/. Acesso em: 8 jun. 2018. 

https://nacoesunidas.org/anoafro2011/
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de fato, numa conquista do Movimento Negro, quando da promulgação do decreto 

presidencial nº4.887/2003, que os considerou como, 

remanescentes das comunidades dos quilombos” 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, 2003). 

A identidade quilombola, a partir dos movimentos sociais em especial o 

movimento negro, assume o papel de protagonista, descaracterizando o status de 

inferioridade, imposto pelo sistema colonial. 

 

Figura 1 - Mulher agricultora peneirando o feijão  

 

Foto: Berg Silva. Quilombo de Santa Luzia do Norte, Alagoas, 2017. 
 

Os afrodescendentes, são a população negra em geral, e quilombolas são a 

população que vivem em Quilombos Rurais ou Urbanos. A seguir, serão abordados 

os significados de Quilombo. 

 

e) Quilombo 

Em sequência ao mapeamento etimológico, destaca-se a palavra “quilombo” 

que, de acordo com Houaiss, é de origem da palavra quimb.– kilombo 'união; 

cabana, acampamento, arraial’ – e apresenta como significados: 

Local escondido, ger. no mato, onde se abrigavam escravos fugidos, 
povoação fortificada de negros fugidos do cativeiro, dotada de divisões e 
organização interna (onde tb. se acoitavam índios e eventualmente brancos 
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socialmente desprivilegiados); auto típico do Natal alagoano no qual negros 
e índios ou caboclos dançam vestidos em trajes que lembram os dos 
reisados, do auto dos guerreiros [...] (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1594). 

Entende-se que esses significados são insuficientes para esclarecer e 

contextualizar o termo, o que demandou revisitar outras fontes. No Dossiê de 

candidatura da Serra da Barriga, Quilombo dos Palmares, Patrimônio Cultural do 

MERCOSUL, quilombos são: 

[...] refúgios, determinados por estratégias de sobrevivência e resistência, 
foram povoados por pessoas negras e indígenas escravizadas que se 
negaram a viver em tais condições. Esses refúgios, no Brasil, ficaram 
conhecidos como ‘quilombos’. [...] Uma das formas mais radicais de 
resistência à escravidão foi a formação de quilombos, constituindo-se em 
uma alternativa coletiva de insurgência (IPHAN, 2017, p. 20-1). 

Portanto, correlacionaremos os significados de quilombos, com a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), que sobre Quilombos, versa em seu artigo68: “aos 

remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos 

respectivos”. Na página inicial da Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), a terminologia quilombo é 

caracterizado assim: 

A chamada comunidade remanescente de quilombo é uma categoria social 
relativamente recente, representa uma força social relevante no meio rural 
brasileiro, dando nova tradução àquilo que era conhecido como 
comunidades negras rurais (mais ao centro, sul e sudeste do país) e terras 
de preto (mais ao norte e nordeste), que também começa a penetrar ao 
meio urbano, dando nova tradução a um leque variado de situações que 
vão desde antigas comunidades negras rurais atingidas pela expansão dos 
perímetros urbanos até bairros no entorno dos terreiros de candomblé6. 

Quilombos, sociologicamente, representam categoria expressiva e 

substancial, a CONAQ avulta que muitas das comunidades foram estabelecidas em 

terras oriundas de heranças, doações, pagamento em troca de serviços prestados 

ou compra de terras, tanto durante a vigência do sistema escravocrata quanto após 

sua abolição. Evidenciemos, que a regulamentação e procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos,  é uma conquista 

histórica, recente, datada em 18 de novembro de 2003, com o Decreto Federal Nº 

4.887, assinado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, cujo órgão competente na 

esfera federal é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

                                                             
6 Disponível em: http://conaq.org.br/. Acesso em: 17 jun. 2018. 

http://conaq.org.br/
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com a competência comum, aos respectivos órgãos de terras estaduais e 

municipais. 

Diante dos significados e dispositivos legais de reconhecimento, acerca dos 

quilombos, buscamos informações relacionadas ao quantitativo de Comunidades 

quilombolas, no Brasil. Todavia, torna-se importante registrar que os sites 

apresentam dados desatualizados. 

De acordo com publicação do Grupo de inteligência Territorial Estratégica 

(GITE) – Embrapa, referente ao período de 2003 a2014, foram certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares, para a Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) 2.394 (dois mil trezentos e noventa e quatro) 

comunidades quilombolas, em 801 (oitocentos e um) municípios brasileiros e 24 

(vinte e quatro) Estados da Federação. 

Quanto à área, de abrangência, estima-se em torno de 17.000.000(dezessete 

milhões) de hectares (2% dois por cento do Brasil). Deste quantitativo 62% 

(sessenta e dois por cento) das comunidades quilombolas certificadas estão 

localizadas na região Nordeste. Quanto às comunidades tituladas pelo INCRA, até o 

ano de 2014, totalizam 300 (trezentas) comunidades quilombolas, em uma área de 

aproximadamente 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) hectare, que frequente, 

ocorre uma interseção com outras áreas de interesse especial, em particular aos 

assentamentos de reforma agrária. 

É nesse contexto, trajeto histórico e marco de resistência, que esta pesquisa, 

dimensiona-se à Comunidade Quilombola do Muquém, localizada no município de 

União dos Palmares, no estado de Alagoas. 

Antes de apresentar o vocábulo “violência” precedemos à etimologia, 

inserindo um ladrilho conceitual: “na historiografia brasileira, por sua vez, um dos 

campos que mais têm privilegiado a violência como tema são os estudos da História 

da escravidão” (SILVA; SILVA, 2015. p.412). Desta forma, o surgimento da 

População Negra no Brasil e, consequentemente, da formação dos quilombos, como 

foi traçado neste prefácio, possibilita-nos a percepção que o fio condutor é pautado 

na violência. 

 

e) Violência 

Nosso aporte filológico Houaiss imprimiu para a expressão “violência”, que é 

palavra de etimologia latina: “Violent/a, ae 'violência, impetuosidade'; substantivo 
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feminino”, registro no século XIV, atribuindo variados significados, dos quais 

destacam-se:  

[...] qualidade do que é violento; ação ou efeito de empregar força física ou 
intimidação moral contra; ato violento; exercício injusto ou discricionário, 
ger. ilegal, de força ou de poder; força súbita que se faz sentir com 
intensidade; fúria, veemência; constrangimento físico ou moral exercido 
sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem; coação 
cerceamento da justiça e do direito; coação, opressão, tirania (HOUAISS; 
VILLAR, 2009, p. 1948). 

A prática e a compreensão do tema da “violência” se dão de modo diverso, 

porém em todos os sentidos emerge de forma nefasta, promovido sobre o outro. 

Conceitualmente expressa-se com um rol numeroso de significados acerca da 

palavra violência, os quais encontramos convergências relevantes no dicionário de 

conceitos históricos, assim destacam-se alguns elementos importantes: 

A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de todas as 
sociedades sob várias formas. [...] podemos definir violência como qualquer 
relação de força que um indivíduo impõe sobre o outro. [...] a violência é um 
fenômeno inerente a todas as sociedades humanas, apesar de ganhar 
contornos próprios em cada uma. [...] na historiografia, a violência é um dos 
temas mais antigos, abordada desde a Antiguidade, tanto nas descrições de 
guerras quanto na História do poder. Além disso, toda a História Política é 
um manancial de representações de violência, ainda que seus historiadores 
não reconhecessem isso. [...]. [...] o castigo corporal era um poderoso 
instrumento de controle social gerenciado pelos senhores. [...]. Tal violência 
andava lado a lado com uma violência cultural na doutrinação religiosa, 
que servia, por sua vez, para o controle do espírito (SILVA; SILVA, 2015, p. 
412-414).  

Com o olhar voltado à história, mais precisamente a chegada de homens e 

mulheres vindos do continente África, traficados nos navios, submetidos as piores 

crueldades, desembarcados como cargas no Brasil para serem escravizados, 

remete-nos a destacar outros conceitos: 

[...]. Se os castigos corporais da escravidão [...] a violência é facilmente 
percebida, a imposição de valores de um povo sobre outro nos processos 
de colonização, o patriarcalismo da maioria das sociedades e a própria 
desigualdade econômica são fenômenos violentos que passam muitas 
vezes despercebidos. Precisamos enfatizar o caráter violento do processo 
histórico, levando os estudantes a perceber a violência no cotidiano para a 
além da criminalidade, que em si é apenas um aspecto da violência 
econômica de nossa sociedade (SILVA; SILVA, 2015, p. 414). 

Desse modo, é mister, olharmos com acuidade para violência e, assim, 

aprofundar a compreensão acerca das relações estabelecidas no contexto da 

educação escolar. Para tanto, o que torna audível na voz do silêncio, os elementos 

culturais esmaecidos na voz que cala, na mudez gritante, na fala colonizadora, e, 
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sobretudo, nos movimentos acesos, sombrios e apagados que orientam, formam e 

deformam a formação docente e as práticas curriculares. 

Nesse sentido, por me considerar uma pesquisadora nativa na Educação e 

estrangeira na História e Sociologia, a tessitura textual quanto aos significados das 

palavras: ponte, velar, afrodescendentes, quilombola, quilombo, e violência 

tornaram-se uma construção com hibridismos de diferentes áreas, cujo objetivo é o 

de traçar um caminho próprio para imersão nessa textualidade. Em resumo disso, 

ficou evidente a importância destas “paradas”, pois a partir destas consubstanciou a 

ampliação do repertório da pesquisa e a organização do matulão7, antes de seguir a 

viagem. 

 

Situar 

 
Este tópico apresenta um panorama econômico, social, histórico, educacional 

e traços da ocupação territorial do Estado de Alagoas, de maneira geral, e do 

município de União dos Palmares, em particular, desta forma, optamos pelo uso dos 

índices oficiais. 

 
a) O Estado de Alagoas 

 
Figura 2 - Exuberância da Natureza e Pobreza dos Agricultores 

 

Foto: Berg Silva 2017. Santa Luzia do Norte- Alagoas 

                                                             
7Saco onde os retirantes nordestinos carregavam seus pertences”. Disponível em: 
https://www.dicionarioinformal.com.br/matulão/. Acesso em 25 jul.2019.  

https://www.dicionarioinformal.com.br/matulão/
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O Estado de Alagoas, “como espaço político-administrativo autônomo, no 

contexto da formação social do Brasil, data de uma época relativamente recente, 

tendo ficado até o ano de 1817 ligado formalmente a Pernambuco”(VERÇOSA, 

1997, p. 21). De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgado em 30 de agosto de 2017, Alagoas tem 3.375.823(três 

milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte três) habitantes, 

distribuídos numa área de 27.768 (vinte sete mil setecentos e sessenta e oito) km². 

Situa-se com índices e gráficos, o modus vivendi da População Alagoana, na 

perspectiva de revelar o perfil atual de Alagoas e suas correlações sociais no 

panorama histórico. Neste mapeamento, os índices IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) e de Gini (cálculo usado para medir a desigualdade social) são relativos 

aos CENSO de 2010. 

Em Alagoas predominam dois biomas- Caatinga e Mata Atlântica – com seus 

ecossistemas associados. Originalmente, a caatinga alagoana recobria a região do 

agreste e do sertão, enquanto a mata atlântica ocupava o litoral e a zona da mata.  

Atualmente a mata atlântica remanesce em pequenos fragmentos, 

circundados por áreas urbanas ou plantações de cana de açúcar. Em todo o estado, 

são 1.444(mil quatrocentos e quarenta e quatro) fragmentos (MENEZES, 2010), 

incluindo formações associadas como restingas e manguezais. Estes fragmentos de 

mata ocupam predominantemente encostas onde é difícil a mecanização para a 

cultura canavieira, ou seja, onde foi possível devastar, nada foi poupado. 

As populações tradicionais de Alagoas, como em outras partes do mundo, 

utilizam os recursos dos ecossistemas locais na subsistência. O uso de madeira 

para o fogo doméstico, por exemplo, ainda representa a segunda maior fonte de 

energia na região. Segundo os dados do IBGE de 2018, 15% (quinze por cento) das 

famílias de Alagoas usam lenha para cozinhar. Essa realidade é mais presente nas 

regiões periféricas das maiores cidades e em comunidades rurais. 

No estado de Alagoas, circulam 53 (cinquenta e três) bacias hidrográficas 

aquinhoadas em 16(dezesseis) Regiões, cujos principais rios, de domínio federal, 

são: Moxotó, Capiá, Ipanema, Traipu, Paraíba, Mundaú e Jacuípe/Una. Duas das 

regiões hidrográficas nacionais deslizam em Alagoas, são elas a do Atlântico 

Nordeste Oriental- entre a foz do Rio Parnaíba e o Rio São Francisco e a Região 
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Hidrográfica São Francisco, onde está a confluência do Rio Pajeú e a foz do São 

Francisco. 

O relevo, alagoano é dominado por quatro unidades geomorfológicas: o 

Pediplano Sertanejo, a Encosta Meridional do Planalto da Borborema – onde está 

localizada a Serra da Barriga, as Planícies Aluviais e a Baixada Litorânea. As 

altitudes são, em geral, tênues. Cerca de 86% (oitenta e seis por cento) do estado 

ocupa áreas com altitudes abaixo de 300(trezentos) metros. Assim, grandes 

elevações surgem como raríssimas exceções - dentre as quais, o platô de 435 

(quatrocentos e trinta e cinco) metros, no cume da Serra da Barriga, escolhido para 

abrigar Palmares. 

A ausência de Políticas, voltadas para a Educação Ambiental, acresce os 

índices epidêmicos, a exemplo da dengue. Alguns números corroboram, que o 

estado não desenvolve uma preocupação com as medidas sanitárias, de acordo 

com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), até o ano de 2018, dos 102 (cento e dois) municípios do 

estado, apenas a capital, Maceió, contava com aterro sanitário. 

De acordo, com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) (2015), em 

Alagoas, dos resíduos coletados, no ano de2012, o volume correspondente a 58% 

(cinquenta e oito por cento) foram dispostos em lixões sem qualquer tratamento. A 

geração de Resíduos Sólidos Urbanos do estado de Alagoas (RSUs), em 2010, 

correspondia a 2.022 (duas mil e vinte duas) toneladas por dia. Os RSU8são 

provenientes de atividades domésticas em residências urbanas, varrição, limpeza de 

logradouros e vias púbicas, além de outros serviços de limpeza urbana. No ano de 

2018, noticiado em imprensa local9, o governo estadual anunciou o fechamento de 

todos os lixões a céu aberto e a destinação dos RSU a centros de tratamento e 

aterros sanitários. Registra-se que até agosto de 2019, permanecem ausentes 

projetos e quaisquer medidas, implementando políticas de educação ambiental. 

Como características marcantes de Alagoas, o latifúndio, a monocultura da 

cana-de açúcar, a perpetuação do coronelismo, desde os engenhos, evoluindo para 

as usinas de açúcar e álcool, cuja moenda de cana “jorra sangue”, convergindo para 

                                                             
8Conforme define a. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei Federal nº 
12.305, de 02 de agosto de 2010. 
9Disponível em: https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/lixoes-sao-fechados-em-todos-os-municipios-
de-alagoas-diz-secretaria.ghtml. Acesso em 13 jun. 2018. 

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/lixoes-sao-fechados-em-todos-os-municipios-de-alagoas-diz-secretaria.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/lixoes-sao-fechados-em-todos-os-municipios-de-alagoas-diz-secretaria.ghtml
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a genuína herança da face mais cruel da história da humanidade: o tráfico humano 

com fins de escravização. 

No entanto, algumas culturas agrícolas resistem ao infortúnio da cana, as 

permanentes com maior representatividade são o coco da baía, banana e laranja. 

Quanto as culturas temporárias, a mandioca e arroz apresentam as maiores 

produções e extensas áreas, são dedicadas aos cultivos de feijão e milho. 

 

Figura 3 - Cultivo de Macaxeira (Mandioca) 

 

Foto: Berg Silva. 2017. Santa Luzia do Norte- Alagoas. 
 
 

Nesse sentido, torna-se relevante destacar a população de Alagoas, que 

habita as áreas urbanas corresponde a uma média de 75% (setenta e cinco por 

cento) e quanto às áreas rurais a estimativa consiste em 25% (vinte e cinco por 

cento).  

No gráfico abaixo é possível visualizar a distribuição da população de acordo 

com a faixa etária. 
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Gráfico 1 - Alagoas: Percentual da População Segundo Faixa Etária e Localização 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 

Diante dos percentuais de distribuição da População aferimos que a 

densidade demográfica nos centros urbanos aumenta os bolsões de miséria e 

pobreza. Alagoas apresenta o pior IDH do País (0,631), com renda domiciliar per 

capita de R$ 658,00(seiscentos e cinquenta e oito reais) mensal. Dentre as unidades 

federativas, o estado assume a segunda pior posição, em relação à concentração de 

renda, é o que traduz o índice elevado de Gini (0,634), no entanto se comparado ao 

censo 2000 (0,686) evidencia-se uma melhora. 

Os catastróficos índices sociais contribuem para a violência, característica 

dominante em Alagoas. Com a palavra, o historiador e pesquisador Geraldo de 

Majella: 

A violência é parte integrante da história de Alagoas, talvez a sua principal 
característica e o traço que melhor a define. O Estado, como o conhecemos, 
tem sido o seu principal mantenedor e cúmplice. A violência manifesta-se de 
várias maneiras, sendo a policial a mais comum e visível, que continua 
como expressão de um passado que resiste a ser superado (2016, p. 20). 

O traço da violência no estado de Alagoas apresenta as marcas do 

coronelismo, da opressão e da ausência de estado para com a população pobre, 

periférica e preta. Os índices a seguir estão articulados com a Alagoas sangrenta e 

desumana. 

O Atlas da Violência (2019) registrou que no ano de 2017, a taxa de 

homicídios a cada 100 (cem) mil habitantes no Brasil foi de 31,6(trinta e um virgula 

seis) e em Alagoas de 53,7(cinquenta e três virgula sete) o que em números reais, o 

estado totalizou 1.813 (mil oitocentos e treze) homicídios. 
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Neste panorama de violência, Alagoas é o quinto estado da federação com 

maiores taxas de homicídios de negros. De acordo com o Atlas da Violência (2019) 

são 67,9% (sessenta e sete vírgula nove por cento) a cada 100mil habitantes 

negros, e acrescenta: 

A desigualdade racial dos homicídios fica evidenciada no caso de Alagoas. 
Na última edição do Atlas, já havíamos apontado que esse estado 
apresentava a maior diferença na letalidade entre negros e não negros. 
Contudo, este fosso foi ampliado ainda mais em 2017, quando a taxa de 
homicídios de negros superou em 18,3 vezes a de não negros. De fato, é 
estarrecedor notar que a terra de Zumbi dos Palmares é um dos locais mais 
perigosos do país para indivíduos negros, ao mesmo tempo que ostenta o 
título do estado mais seguro para indivíduos não negros (em termos das 
chances de letalidade violenta intencional), onde a taxa de homicídios de 
não negros é igual a 3,7 mortos a cada 100 mil habitantes deste grupo. Em 
termos de vulnerabilidade à violência, é como se negros e não negros 
vivessem em países completamente distintos (2019, p. 50). 

Em consonância com o objeto desta pesquisa, a ênfase das informações, 

relacionam-se aos aspectos sociais, da população negra. No quesito violência, os 

registros apresentados, pelo Atlas falam categoricamente da diferença na letalidade, 

entre a população invisibilizada e os não negros. 

Os próximos gráficos, objetivam situar, mapear, de acordo com o IBGE, a 

Escolarização, quanto à Taxa de Analfabetismo, segundo a cor e o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), dos anos iniciais e finais no Ensino 

Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM), respectivos a 2005, 2011 e 2017, tanto do 

Brasil, quanto de Alagoas. 

 

Gráfico 2 - Alagoas: Taxa de Analfabetismo, segundo COR 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 

O Gráfico 2 mostra que no ano de 2015, em Alagoas, a taxa de analfabetismo 

da população negra, com a idade de 15 (quinze) anos ou mais, corresponde a 
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21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento), e o percentual de crianças negras que 

vivem em domicílios, nos quais nenhum dos moradores têm o Ensino Fundamental 

completo se aproxima de 40% (quarenta por cento). A redução do Analfabetismo no 

intervalo de 15 (quinze) anos, foi maior na população negra, em relação à branca, no 

entanto a fenda ainda é profunda. Considera-se uma dissintonia em relação às 

oportunidades de alfabetização, no estado de Alagoas, com a população pobre e 

negra, em relação a população branca, é notadamente uma característica secular. 

 

Gráfico 3 - Resultados do IDEB no Brasil/Alagoas 2005, 2011,2017. 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 

No Gráfico 3 é possível visualizar que, em 2017, o IDEB dos anos iniciais do EF 

alavancou a média, em relação a 2005 e 2011, quanto aos anos finais, houve um 

acréscimo, mas o nível 5 (cinco) não foi atingido. No IDEB do EM à casa do nível 3 

(três), é a colocação de Alagoas, o que representa um avanço de 0,6 (zero vírgula 

seis) – caracterizando uma melhoria, embora pequena, porém significativa diante do 

Brasil, que avançou apenas 0,1 (zero vírgula um). Os dados do IDEB são 

consonantes com as taxas de analfabetos e da população que sequer concluiu o 

ensino Fundamental.  

O cenário da educação de Alagoas é defasado, destoante dos avanços e 

recursos tecnológicos disponíveis na contemporaneidade e ao olhar dimensionado à 

população negra, torna-se mais estarrecedor, conforme o ilustrado nos gráficos, 

revelando o Estado, em total dissintonia com a garantia de direitos sociais, pois de 

acordo com Dallari (2017), 
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Desde o século dezoito, com o nascimento do constitucionalismo, e depois 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi incorporada ao 
patrimônio ético e jurídico dos povos a consciência de que uma Constituição 
autêntica, legítima e democrática, é o instrumento apropriado para a 
afirmação dos direitos fundamentais da pessoa humana, condição 
necessária para uma convivência pacífica e justa. Mas para que a 
Constituição realize seu potencial humanista é indispensável que os direitos 
nela consagrados tenham efetividade, que eles sejam garantidos não só no 
sentido de impedir suas violações por atos de autoridades públicas ou de 
grupos ou pessoas do setor privado, mas também no sentido de poder ser 
exigida a obediência às normas constitucionais que determinam a 
destinação dos recursos necessários para a prestação dos serviços e a 
distribuição dos bens necessários para que todos tenham real possibilidade 
de gozo dos direitos (DALLARI, 2017). 

Sobrevoando Alagoas, acabamos por aterrissar na população prisional, cujo 

perfil torna-se pertinente o desvelar neste mapeamento. De acordo com o relatório 

do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, com uma atualização de 

junho de 2016 - Brasília – DF 2017, em Alagoas, a população prisional é de 

6.957(seis mil, novecentos e cinquenta e sete) pessoas, das quais 80% (oitenta por 

cento) é composta de negros e 93% (noventa e três por cento) estão na faixa etária 

entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e cinco) anos. Em relação ao perfil de escolaridade 

desta população, encontra-se assim distribuída: 23% (vinte e três por cento) são 

analfabetos, 11%(onze por cento) alfabetizados (sem cursos regulares),48% 

(quarenta e oito por cento) possui EF incompleto, 7% (sete por cento) com EF 

completo, 6% (seis por cento) apresentam EM incompleto e 4% (quatro por cento) 

possuem EM completo. A população prisional de Alagoas é compatível a dos navios 

negreiros. Os índices apresentados, da população prisional, complementam uma 

tríade, com os números de homicídios que atingem a população negra e a 

precarização da educação desta população. 

Em conformidade com o objeto desta pesquisa, situaremos os 

Remanescentes de Quilombo, as Comunidades Quilombolas, em Alagoas. De 

acordo com os dados do Instituto de Terras de Alagoas (ITERAL), o estado em 

2014, abrigava 68 (sessenta e oito) comunidades quilombolas certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares, distribuídas em 33 (trinta e três) municípios. 

Em julho de 2015, de acordo com o CadÚnico, o número de famílias 

contabilizadas é de 4.543 (quatro mil quinhentos e quarenta e três) e de 16.089 

(dezesseis mil e oitenta e nove) quilombolas. O perfil, quanto à renda familiar per 

capita de até R$77,00 (setenta e sete reais) corresponde a 75% (setenta e cinco por 

cento) desta população estão na linha de pobreza extrema, outros 11, 9 % (onze 
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vírgula nove por cento) encontram-se dentro da linha de pobreza. A precária ou 

quase nada da renda é oriunda do bolsa família e uma ínfima parcela, sobrevive da 

agricultura. 

Outros índices, relativos à população quilombola de Alagoas, são 

enfaticamente dramáticos. Desse modo serão apontados alguns, importantes e 

articulados com o objeto desta pesquisa. Diante disso, ressalta-se que o índice de 

domicílios que não possuem água canalizada corresponde a 57,7% (cinquenta e 

sete vírgula sete por cento), outro grave é que 26% (vinte e seis por cento) da 

população, não possui banheiro em seus domicílios, a coleta de lixo inadequada 

atinge a maioria da população e o índice de esgotamento sanitário é baixíssimo. 

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAL, 2015) realizou no ano 

de 2013, uma pesquisa com 20(vinte) comunidades quilombolas de Alagoas e 

apresentou as seguintes constatações, que 44% (quarenta e quatro por cento) das 

comunidades não tinham cobertura do Programa de Saúde Familiar (PSF) 

atualmente titulado como Estratégia de Saúde da Família (ESF). Chama-se a 

atenção dois grandes problemas registrados, nos quais referem-se a ausência de 

visitação por parte dos agentes de saúde e as grandes distâncias entre as 

comunidades e as Unidades Básicas de Saúde (UBS)cuja média é entre 15 (quinze) 

e 20 (vinte) quilômetros, o que agrava, consideravelmente, as condições de vida da 

população. Diante da precariedade na cobertura de saúde, torna-se necessário 

destacar que algumas doenças, tais como glaucoma, hipertensão e principalmente 

anemia falciforme, têm maior incidência na população negra, portanto necessita de 

atenção contínua com políticas de prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde 

específica que: 

A comunidade de Filús, em Santana do Mundaú, sofre com a elevada 
incidência de câncer de pele em sua população. A peculiaridade desta 
comunidade refere-se à quantidade representativa de quilombolas albinos. 
A rotina de trabalho no campo atrelado a falta de protetor solar agrava a 
situação (ALAGOAS, 2015b, p. 19). 

No que se refere à educação, existe consonância, com o descalabro dos 

demais índices. Do total de cadastrados ativos, no CadÚnico, em julho de 2015, 

analfabetos são 34% (trinta e quatro por cento) do índice estadual que é de 21,8% 

(PNAD, 2013). Que não frequenta a escola, mas frequentou são 40,3% (quarenta 

vírgula três por cento) e os que nunca frequentaram escolas são 20% (vinte por 

cento). De acordo com o Censo Escolar de 2014, o número de matrículas, totalizou 



37 
 

8.349 (oito mil trezentos e quarenta e nove) distribuídas nas43 (quarenta e três) 

escolas existentes nas comunidades de remanescentes de quilombos, em 25 (vinte 

e cinco) municípios alagoanos. 

O Povoado Muquém é uma das comunidades quilombolas, do estado de 

Alagoas, localizada no município de União dos Palmares, cujo perfil estará 

destacado no item c, deste tópico, por ser a localidade que abriga a Escola 

Quilombola Pedro Pereira da Silva, local significativo para esta pesquisa. 

Explicita-se que a tessitura acerca de Alagoas, foi esboçada para aproximar e 

acender as inquietações que hibridizam fatores culturais, além de dimensões 

acercada origem e o percurso desta pesquisa. 

 

b) O Município de União dos Palmares 

 
Figura 4 - Antiga Estação Ferroviária de União dos Palmares 

 

Fonte: Carlos Alberto Leão Moliterno, 2018. 
 
 

O município de União dos Palmares localiza-se na Zona da Mata Norte do 

estado, distante 80 (oitenta) quilômetros da capital Maceió. De acordo com o IBGE10 

em 2019, a população estimada é de 65.611(sessenta e cinco mil, seiscentos e 

onze) pessoas. A densidade demográfica registrada no Censo 2010 equivale a 

148,24 (cento e quarenta e oito vírgula quatro) hab./km². Em 2017, o salário médio 

                                                             
10 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/uniao-dos-palmares/panorama. Acesso em: 24 
jul. 2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/uniao-dos-palmares/panorama
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mensal foi de 1,6 (um virgula seis) salário mínimo e a proporcionalidade de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 8,2% (oito vírgula dois por cento), 

outro dado importante é que 48,4% (quarenta e quatro vírgula quatro por cento) da 

população encontra-se em domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa. 

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o município apresenta no ano de 

2016, uma taxa per capita de R$ 11.990,47 (onze mil, novecentos e noventa reais e 

quarenta e sete centavos), o que evidencia uma alta concentração de renda, com 

um índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,593 (zero vírgula 

quinhentos e noventa e três) no ano de 2010inferior ao do estado de Alagoas. No 

tocante à saúde, a taxa de mortalidade infantil é de 15,04 (quinze vírgula zero quatro 

por cento) óbitos por mil nascidos vivos. Nos aspectos territorial e ambiental, o 

município possui uma área de 420.720 (quatrocentos e vinte mil setecentos e vinte) 

km², registrado em 2017 um índice de 63,2% (sessenta e três vírgula dois por cento) 

de esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2019). 

Concernente à educação, o IBGE registra, em 2010, uma taxa de 

escolarização (faixa etária entre 6 e 14 anos) de 96,2% (noventa e seis vírgula dois 

por cento), sendo que a rede pública apresenta em 2017, uma média do IDEB do 

EF/Anos Iniciais de 5,2 (cinco vírgula dois) e no EF/Anos Finais de 4,3 (quatro 

vírgula três). Destaca-se, em 2018, o número de alunos matriculados no EF 

correspondente a 10.195 (dez mil, cento e noventa e cinco), e no EM 2.599 (dois mil 

quinhentos e noventa e nove). O quantitativo de docentes atuando nos EF e EM 

corresponde, respectivamente, a 430 (quatrocentos e trinta) e 133 (cento e trinta e 

três) e o número de escolas que atendem ao EF é de 27 (vinte e sete) e 6 (seis) do 

EM.  

Em União dos Palmares funciona o Campus Zumbi dos Palmares, da 

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), implantada em 13 de abril de 1998 

possui três cursos de licenciatura: Geografia, Letras e Pedagogia. 
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Figura 5 - Monumento Zumbi dos Palmares 

 

Foto: Berg Silva, 2017. União dos Palmares- Alagoas. 
 
 

O município apresenta uma trágica marca, constando no Mapa da Violência 

(2016), na 65ª (sexagésima quinta) posição do país atingindo um número de 50 

(cinquenta) homicídios por 100 (cem) mil habitantes. 

O ordenamento dos 100 municípios com 20 mil crianças e adolescentes ou 
mais com maiores taxas de homicídios (em 100 mil habitantes), no Brasil 
em 2010, União dos Palmares ocupa a 65ª posição, com uma população de 
25.846 crianças e adolescentes, no ano ocorreram 8 óbitos o que indica 
uma taxa de 31,0%. O grande número de municípios, são 523 no país com 
taxas totalmente inaceitáveis de homicídios de crianças e adolescentes, a 
constatação desse fato exige medidas concretas para deter um verdadeiro 
infanticídio (WAISELFISZ, 2012, p. 57). 

O estigma de município violento não é algo novo em União dos Palmares. 
Contudo, a despeito das estatísticas atuais que demonstram o crescente 
índice de homicídios, a violência nessa parte da região alagoana remonta à 
época em que o estado ainda era parte da Capitania de Pernambuco. A 
atual cidade de União dos Palmares era, no século XVII, a sede oficial da 
Palmares quilombola. Para que o Quilombo dos Palmares, considerado o 
maior quilombo da América Latina, resistisse por quase cem anos até que 
chegasse o dia de sua derruída numa sangrenta e desleal batalha, se fez 
constante um clima de tensão, medo e guerrilhas diárias. Com a vitória da 
expedição dos bandeirantes, comandada por Domingos Jorge Velho em 06 
de fevereiro de 1694, as terras que pertenciam ao Quilombo foram loteadas 
entre os principais líderes combatentes (PACHECO; SILVA, 2015, p. 165). 

Em União dos Palmares, a história é marcada por um coronelismo patriarcal 

na política e pela situação de vulnerabilidade da população, intensificada após a 

cheia do rio Mundaú, no ano de 2010. Importante registrar que ocorreu uma série de 

assassinatos em2012, após a eleição do prefeito Beto Baía, opositor de Manoel 
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Gomes de Barros, este que comandava a política da região desde 1960. Diante 

desse fato, revisita-se o que Pacheco e Silva destacam a respeito: 

A violência está presente no cotidiano da população palmarina desde 
sempre a ponto de esta demonstrar indiferença como sintoma de um 
processo de naturalização dessa situação. Nos primeiros meses de 2012, a 
recorrência de assassinatos deixou a cidade com uma atmosfera de caos e 
guerra, e o receio de sair às ruas se generalizou. O motivo de toda essa 
tensão estava ligado aos sete assassinatos ocorridos em sete dias 
consecutivos do mês de fevereiro, mês que teve registrado onze homicídios, 
cinco desses considerados homicídios qualificados (2015, p.167). 

Falhas estruturais, falta de efetivo na segurança pública, policiamento 

insuficiente e o despreparo das forças policiais intensificam a sensação de 

insegurança. Soma-se à conjuntura um discurso midiático moralista de 

culpabilização das vítimas de homicídios, majoritariamente crianças e jovens negros, 

e de suas famílias -especialmente em casos relacionados ao tráfico de drogas. Uma 

concepção da violência de contornos coloniais, racistas e de segregação de classe 

recebe reforço constante dos meios de comunicação. 

É desmesurada a naturalização das mortes, como também a aparente 

desconexão com as vítimas. Sublevados pela cultura do terror e opressão, marcas 

constantes da ocupação coronelista, emoldurada no latifúndio e concentração de 

renda. Pode-se destacar que são os marcadores, que induzem os palmarinos se 

desconhecerem, da magnânima ascendência do Quilombo dos Palmares. Desta 

forma o município de União dos Palmares é uma localidade cujo perfil, de acordo 

com os dados, relativos à violência, saúde, mortalidade infantil e renda per capita, 

encontra-se distante de ser aprazível, o poder público atesta ao lugar eterno palco 

de invisibilização da população negra, pobre e oprimida. 
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c) A Serra da Barriga 

 

Figura 6 - Serra da Barriga 

 

Foto: Berg Silva, 2017. 
 

Contextualmente a Serra da Barriga é um local fortificado, onde os negros 

que constituíram o Quilombo dos Palmares resistiram aos inúmeros embates 

travados contra os colonizadores portugueses e holandeses no século XVII, por 

cerca de 95(noventa e cinco) anos: 

Ao se refugiarem nos Palmares, os escravos tiravam partido do tipo de 
região que em todos os tempos se constituiu o ponto forte das classes 
subalternas quando se sublevam [...]. O escravo asilado naquelas serras 
deixará de ser uma coisa falante para recobrar sua dignidade humana 
(FREITAS, 1981, p. 43). 

Denominado pelos invasores europeus inicialmente de Macaco, Cerca Real 

dos Macacos ou Cidade Real dos Macacos, capital da República de Palmares, o 

Quilombo dos Palmares é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) desde 1985 e tornou-se patrimônio cultural do Mercosul em 2017. 

A Serra da Barriga, região escolhida para abrigá-lo, ocupa um platô de 485 

metros de altitudes de lateral íngreme e escarpada, localizado em um conjunto de 

matas atlânticas próximas ao litoral do Nordeste, na Serra da Borborema, 

atualmente pertencente ao município de União dos Palmares. A Capital Palmarina, 

ali instalada, recebia o nome de Macaco, que segundo Freitas, os documentos da 

Ultramarina, assim a descreve: 
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Neste Palmares em que assistem os negros há um lugar, a que chamam o 
outeiro da Barriga, que em algum tempo habitaram com fortificações que 
fizeram de estacadas e fossos para defenderem melhor a grande povoação 
que aí tinham com todas as conveniências e comodidades para seu 
sustento, porque os rios lhe davam peixe, os matos caça, os troncos mel e 
as palmeiras ramos com que cobrem as casas, como também das mesmas 
folhas fazem panos para se vestirem, além do sal, azeite e vinho, que a 
indústria humana soube tirar daquelas abundantíssimas e fertilíssimas 
árvores (1981, p.110). 

O nome Palmares vem das numerosas palmeiras que compõem a vegetação 

nativa. Além da altitude estratégica, recursos hídricos compostos de nascentes 

alimentam um açude e uma lagoa na região. A chamada Lagoa dos Negros, 

considerada sagrada, é local de rituais de religiões de matriz africana.  

 

Figura 7 - Memorial Serra da Barriga 

 

 
Foto Colagem: Caio Palmeira a partir das fotos de: Berg Silva Carlos Moliterno, Geraldo de Majella, 

Marise Ciríaco.2017, 2018 e 2019. 
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O Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, inaugurado em 2007, é 

constituído de paisagem natural e uma parte edificada com casas simples, como 

também das estruturas dos mirantes, galpão coberto e casa de farinha. O local é 

visitado por turistas, pesquisadores, religiosos e estudantes, tanto do Brasil quanto 

do exterior. 

Como elemento marcante da importância cultural, no dia 20 de novembro é 

comemorado, com danças, cultos religiosos de matriz africana e shows, o dia da 

Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, o herói e líder do Povo Negro, que 

resistiu e “tombou de pé”11, no platô da Serra da Barriga. Abdias do Nascimento 

(*1914-2011+), em sua vasta publicação de livros, artigos, poesias, peças teatrais, e 

atuação no Movimento Negro e como deputado federal e senador, é um dos 

melhoresinterpretes do quão é importante Zumbi, a Republica dos Palmares e sua 

capital Serra da Barriga. Abaixo trecho do pronunciamento12 do senador Abdias do 

Nascimento, em 18 de novembro de 1998: 

[...] 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Minha consciência 
evoca minha infância e juventude - e lá se vão tantas décadas. A 
edulcorada História do Brasil que se ensinava nas escolas nem sequer 
mencionava a epopeia de Palmares, limitando-se a descrever os quilombos 
como "valhacouto de negros fugidos", na expressão até hoje registrada em 
nosso mais importante dicionário. Privava-se, desse modo, as crianças 
brasileiras, de todas as cores e origens, de conhecer não apenas a figura 
heroica de Zumbi, mas toda a saga de crueldade e revolta, suplício e 
redenção, sofrimento e bravura que se desenrolou nos quase quatro 
séculos de escravidão negra no Brasil. 

No entanto, como Abdias acentua em sua fala, a figura de Zumbi, foi banida 

dos livros de história e dos conteúdos escolares. O traço perverso de invisibilizar 

heróis negros e a População Negra, em geral, tem como uma de tantas drásticas 

consequências, o desconhecimento por um número considerável de pessoas, da 

população alagoana, da importância, de memória inapagável, da Serra da Barriga, 

como Patrimônio Cultural, para a humanidade. 

 

d) O Povoado Muquém 

 

 

 

                                                             
11Nota da Pesquisadora: Cair com dignidade sustentado pela alma do seu povo. 
12 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/texto/234194. 
Acesso em: 10 jun. 2018. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/texto/234194
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Figura 8 - Placa Indicativa do Povoado de Muquém 

 

Foto: Berg Silva, 2017. 
 

Muquém é uma comunidade composta de remanescentes do Quilombo dos 

Palmares, localizada aos pés da Serra da Barriga, no Município de União dos 

Palmares, separada do centro urbano, por 5km. A origem do nome "Muquém" é 

incerta, uns dizem ter sido um guerreiro de Palmares, outros explicam que significa 

"terra do barro". 

Em 2005, a Fundação Palmares, emitiu o certificado da comunidade de 

remanescentes quilombolas. São 128 (cento e vinte e oito) famílias, 

aproximadamente 650 (seiscentos e cinquenta) pessoas que compõem a 

comunidade. No ano de 2010, o Povoado, foi destruído, após enchente no Rio 

Mundaú, este acidente, exigiu o remanejamento para outra área. No formato atual as 

casas são todas em alvenaria, seguindo único padrão, foi construído um galpão 

dotado de forno e local para guardar as peças artesanais; um centro ecumênico; 

pátio para apresentações e recepção e o prédio onde funciona a escola O 

acontecimento da enchente, foi um marco de resistência na história deste povo, 

como atesta Pimentel: 

O episódio de enfrentamento de uma cheia do Rio Mundaú, no dia 18 de 
junho do ano de 2010, quando dezenas de pessoas conseguiram salvar 
suas vidas no cimo de uma jaqueira, Artocarpus heterophyllos, é uma das 
memórias mais recorrentes na comunidade. Segundo relatos dos habitantes 
locais, cerca de 55 pessoas conseguiram vencer a força e o volume das 
águas, formando cordões humanos com que atravessaram a inundação e 
refugiaram-se na copa da árvore1. Ali passaram uma noite inteira, na 
companhia uns dos outros e de alguns animais que conseguiram salvar. 
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Quando as águas do Rio Mundaú escoaram, as pessoas retornaram à terra 
com o desafio de reconstruírem suas habitações e refazerem as suas 
rotinas (2018, p. 11). 

 

Figura 9 - Dona Irineia e a Jaqueira: Resistência 

 
 

Foto: Berg Silva, 2017. Muquém. 
 

Na comunidade, os/as artesãos e artesãs apresentam produções em barro, 

reconhecidas em todo país, a exemplo de dona Irineia, cujos trabalhos fazem parte 

no catálogo de cultura popular do Ministério da Cultura, como também é considerada 

parte do Registro de Patrimônio Vivo de Alagoas, outros artesãos a exemplo de 

Marinalva e João, são conhecidos além das cercanias de Muquém. 

A despeito de que na África os negros possuíam uma rica e brilhante 
tradição artística, não há notícia de qualquer manifestação desse tipo entre 
eles quando submetidos à escravidão. Nos Palmares a liberdade fazia 
medrar novamente a sensibilidade artística atrofiada pelo cativeiro. 
Sabemos que esculpiam em madeira e cerâmica. Infortunadamente, 
nenhum exemplar sobreviveu à destruição final (FREITAS, 1981, p. 51). 

A memória ancestral cultural palmarina é presente nos trabalhos artísticos. O 

artesanato em barro, uma tradição passada ao longo das gerações, tem sido a 

principal fonte de renda das famílias que habitam o povoado. No entanto, mesmo as 

produções que apresentam traços tão marcantes, as mestras e mestres artesãos, 

vivem em situação de pobreza e as gerações mais novas desinteressadas, em dar 

continuidade a esta raiz cultural. 
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Figura 10 - Cerâmicas moldadas no barro -Panelas e peças decorativas. Mestra 

Marinalva com um pote de sua autoria. 

 

 

Foto Colagem: Caio Palmeira, a partir das fotos de Geraldo Majella e Carlos Moliterno. 
 

A comunidade tem sido um ponto de resistência contra a ocupação da cana 

de açúcar e da pecuária e enfrentam as pressões dos latifundiários e a incúria do 

Estado que os tornam invisíveis diante das políticas públicas, tanto por parte da 

Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura, como de outros organismos 

estaduais e, até mesmo, do município de União dos Palmares. 

Muquém guarda em suas tradições, importantes repertórios de saberes e 

práticas referentes à história da formação dos quilombos no Brasil. Constrói suas 

relações de pertencimento étnico-racial cotidianamente, nas tramas do presente, dos 

habitantes com os antepassados mais próximos e mais distantes. 
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1 REVELANDO FORMAÇÃO E TRAJETOS 

 

No entanto, Laudelina13 
Cedo se fez consciente 

Entendendo esse problema  
Sem ficar indiferente 

Tinha só dezesseis anos 
Quando se fez imponente 

(ARRAES, 2017. p. 78). 
 

1.1 Primeiros Passos 

 

Nascida e criada em Rio Largo, como o próprio nome caracteriza é uma 

cidade ribeirinha, banhada pelo rio Mundaú, o mesmo que banha outras cidades, 

dentre elas, União dos Palmares. Durante minha infância, vários foram os passeios 

pela Ilha que separava os dois “braços” do rio, onde havia uma abundância de 

Mangueiras e pés de Araçá, local onde eram armados os circos cenário artístico, 

mágico e pitorescos, onde as rumbeiras e os “dramas” eram os quadros mais 

envoltos de fascinação. Os dramas apresentados nos circos, que se mantiveram no 

repertório da memória, foram os temas “Coração materno”, música na voz de 

Teixeirinha, “Ébrio” na voz de Vicente Celestino e “Cinderela” na voz de Ângela 

Maria. 

O externato São José, onde iniciei minha vida escolar e o Grupo Escolar 

Francisco Leão estavam localizados bem próximos ao Rio Mundaú, mas não tardou 

muito para este deixar de ser o provedor do ‘ganha-pão’ de pescadores, pois sua 

água tornou-se proibida para consumo humano e suas corredeiras avolumavam-se 

em tom escuro, exalando um odor insuportável. Nesse período, o rio Mundaú deixou 

de ser patrimônio da população e foi tomado pelos ‘senhores donos das Terras’, 

tornando-se o meio de transporte para a vinhaça da cana, decorrente da fabricação 

do açúcar – o ouro branco que perpetuou, em Alagoas, um sistema semelhante ao 

das Capitanias Hereditárias, comportando ao Estado o lugar das mazelas sociais, 

dentre as quais podemos destacar a fome, a miséria e o analfabetismo. 

                                                             
13 Laudelina, teve sua primeira experiência como empregada doméstica, antes dos 18 anos. O 
cotidiano marcado pelo racismo dos patrões, a exploração e más condições do trabalho doméstico, 
detonou o nascimento da indignação. Em 1936, tornou-se a criadora do primeiro sindicato das 
domésticas do Brasil, em Campinas. De forma singular, sua trajetória combinou a luta pela 
valorização do emprego doméstico, o feminismo e ativismo pela igualdade racial. Laudelina 
nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904. A mãe empregada doméstica e doceira Seu pai 
era lenhador e faleceu em um acidente de trabalho, quando ela tinha 12 anos. Laudelina abandonou 
a escola ainda no primário, para cuidar dos cinco irmãos menores e ajudar a mãe nos preparos dos 
doces (ARRAES, 2017). 
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Figura 11 - Grupo Escolar Francisco Leão – 1980 

 

Acervo: Denise Leão Ciríaco 
 

O Grupo Escolar Francisco Leão apresenta em seu nome uma homenagem a 

um dos “senhores de engenho”. Neste Grupo cursei as quatros séries do antigo 

primário. Em 1968, ano marcante para o cenário político brasileiro, os reflexos da 

ditadura eram significativamente expostos em praça pública e foram inúmeras as 

vezes que, ao sair ou entrar na escola, deparávamo-nos com homens amarrados e 

tangidos como animais, açoitados no meio da rua em direção à cadeia pública, que 

ficava nas proximidades da escola. Mas, cotidianamente, a escola funcionava como 

um palco de poder e opressão. 

 
Figura 12 - Capas dos livros 

 

Fonte: Arquivo da Pesquisadora. 
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Situações das práticas pedagógicas ilustraram, de forma memorável, a minha 

escolarização na Escola Pública do período da ditadura. Os livros Alegria de Ler e 

Meninos Travessos foram exemplos inescurecíveis de que a Escola Pública – do 

período da ditadura –apresentava personagens infantis ao modelo de Casa Grande 

e Senzala. O segundo título obra na qual, as travessuras de Cecilia e Renato duas 

crianças brancas, permitiam que Benedito – o menino preto e filho dos empregados 

– brincasse com elas, no entanto, na hora das refeições Benedito não participava do 

banquete. Ao mesmo tempo, nas atividades escolares, no dia a dia da escola, os 

pobres, os pretos e os de chinelos velhos e camisas rotas também não se 

misturavam, as salas de aulas que recebiam o nome de classes, em seus interiores, 

eram separadas por classes sociais. 

Da minha vida escolar do curso primário guardo dois cadernos e a lembrança 

exata de como foram construídas cada uma das páginas, isso porque eu e um 

“grupinho” tínhamos material em abundância para as atividades, tais como tesouras, 

revistas, colas, lápis de cor e até canetas hidrocor.  

A memória guarda também a comemoração de 31 de março – a revolução. O 

Brasil tinha se livrado dos presidentes comunistas, que dentre outros males, comiam 

crianças; também decoramos (até hoje) o nome da princesa que libertou os 

escravos, mais uma comemoração: 13 de maio. 

Diariamente cantávamos o hino nacional e outras músicas encomendadas, 

pelo governo, para expressar a liberdade do povo brasileiro e o amor à Pátria, no 

entanto, nunca conseguiram explicar, lá na escola, o que é liberdade. 

Eu fazia parte do pequeno e seleto grupo de meninas, cujas saias do 

uniforme o “plissado" era estreito, pois nossas mães levavam para plissar em 

Maceió (capital), no ateliê especializado. Este fato representa apenas um item do 

universo de discriminações e constrangimentos vivenciados pelas demais crianças, 

identificadas como as filhas da "Ralé". Ah! Meu perfil "depressivo" dava sinais 

evidentes, ainda criança, meus olhos enchiam de lágrimas e a garganta ficava 

entalada diante das injustiças. 

 Conclui o curso primário com louvor e, mais uma vez, fui a oradora da turma, 

repetindo o ocorrido do Jardim de Infância. O vestido em tecido de caça bordada, 

com rendas guipir (pronunciado na região gripi), na cor azul, era deslumbrante! As 

exibições prosseguiam, no sol escaldante do mês dezembro, em tom preto eram as 
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meias compridas e sapatos de verniz, onde, um “seleto” grupinho participava do 

espetáculo.  

 

Figura 13 - Foto de Formatura, do Ensino Primário da pesquisadora, em 1971 

 

Fonte: Acervo de Denise Leão Ciríaco. 

 

Ali encerrava a segunda etapa de minha vida escolar, um período 

determinante na formação pessoal, de informações, traumas, observações e 

relações com as pessoas e o mundo, e de minha inserção como sujeito da história e 

da minha própria história.  

Portanto, este emblemático viver de educanda e toda subjetividade envolvida, 

fortaleceram minhas posturas éticas profissionais, numa perspectiva libertadora, de 

compromisso com a escola pública; pensando, lutando e praticando uma educação 

para todos; perseguindo o sonho de igualdade, sobretudo as práticas pedagógicas 

dialógicas, contextualizadas e participativas.  

As sementes das leituras de mundo e práticas profissionais foram plantadas 

em minha casa, com a mãe professora, o pai comerciante de ideias democráticas, 

natureza agregadora, práticas solidárias e oriundo da pobreza extrema, uma tia órfã, 

bem jovem, professora e com muito carinho e amor, leu as primeiras histórias para 

mim e  minha irmã; e os cuidados de uma agregada da família negra, analfabeta, 

discriminada com “naturalidade” pelo linguajar e modos "selvagens", cujos braços 

roliços e busto farto, sobretudo de amorosidade, carinho e cuidados embalou a mim 
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e minha irmã, sem pedir nada em troca, apenas o "direito" de na manhã seguinte 

chegar no trem das cinco e meia para tomar conta das duas crianças.  

Quanto às sementes da minha formação educacional escolar, foram 

germinadas, no Externato São José, pré-escolar para abastados, localizado nos 

fundos da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição e, em seguida, no Grupo 

Escolar Francisco Leão, espaços escolares de tônica opressora e discriminatória. As 

sementes foram regadas e fertilizadas pelo barulho, ora manso e ora intenso, das 

águas do Rio Mundaú e a indignação por este Rio – conhecido como o ganha pão 

dos pescadores e das lavadeiras da população ribeirinha – ter sido “roubado”.  

A sirene da fábrica de tecido, somada ao apito do trem eram, juntos, o relógio 

que movimentava a cidade no ‘pra lá e pra cá’ de gente, em sua maioria operários, 

operárias das fabricas de fio e tecido, funcionários das usinas, alguns comerciantes, 

transeuntes em geral, porque os cortadores de cana, dos quais muitas crianças 

eram invisibilizadas, suas aparições fantasmagóricas, com os rostos encobertos de 

cinzas e palhas, se davam em cima dos caminhões como se fossem gados. Era 

preciso alguém gritar e dizer-lhes: - Vocês são gente! Porém este grito nunca foi 

pronunciado e no Grupo Escolar não haviam vagas para elas, que continuaram 

cortando cana, cortando a vida, contribuindo integralmente para a volumosa 

população de analfabetos do estado de Alagoas. 

 

1.2 Trajetórias Continuadas 

 
Quando penso em Aqualtune14 

Sinto esse encorajamento 
A vontade de enfrentar 

De mudar neste momento 
Tudo aquilo que é racismo  

E plantar conhecimento 
(ARRAES, 2017, p. 32). 

 

Discorrer as Trajetórias Continuadas é reconhecer o pertencimento ao 

contexto desta pesquisa, é representar com palavras a subjetividade das escolhas, 

portanto, apresento algumas bifurcações e encruzilhadas do caminho.  

A trajetória profissional docente teve início nos anos 1980com a primeira 

turma de crianças sob os meus cuidados, numa classe do segundo ano do primeiro 

                                                             
14Aqualtune, princesa do Congo, liderou um exército de 10 mil homens. Veio para o Brasil, como 
escrava reprodutora. Fugiu para Palmares, grávida. Três de seus filhos foram Ganga Zumba, Gana 
(chefes dos mais importantes mocambos de Palmares) e Sabina (mãe de Zumbi) (ARRAES, 2017). 
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grau, de uma escola “filantrópica” e que acolhia crianças pobres, sendo muitas sem 

família e entregues aos “cuidados” dos irmãos Maristas, que mantinham a ‘casa-

escola’, oferecendo assistência às crianças e aos adolescentes como forma de 

retribuição, pela supressão de impostos, caracterizando ser a congregação uma 

entidade sem fins lucrativos.  

Foi nesse cenário, do início da minha carreira, que constatei o descaso e o 

descompromisso com a aprendizagem, por parte do sistema escolar, com crianças e 

adolescentes oriundos das classes sociais desfavorecidas.  

Os professores e as professoras da referida escola faziam partes do efetivo 

da Rede Municipal de Ensino de Maceió, no entanto, a carga horária de trabalho 

destes profissionais era dedicada ao colégio Marista, que atendia crianças – filhos e 

filhas da Elite, atuando com dedicação e esmero.  

Eu e tantos outros, que precisávamos iniciar uma vida profissional na 

docência, éramos “jogados” dentro das salas de aulas para atender os alunos sem 

que nos fossem dadas orientações, formação ou acompanhamento. Devido à minha 

imatura consciência política, assumi a responsabilidade de um grupo de alunos, no 

entanto, ao perceber que estava compactuando com a indecência e o 

descompromisso com a sociedade, solicitei desligamento da instituição.  

Esse primeiro incidente da minha trajetória profissional foi suficiente para que 

eu me comprometesse, com acuidade, em relação à Educação. Tornei-me mais 

atenta e sem perder a capacidade de me indignar com desmandos e 

descompromissos por parte de algumas instituições que se diziam ter a finalidade de 

educar.  

A graduação em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional, 

proporcionou-me a inserção na iniciativa privada, em escolas religiosas católicas, 

profissionalmente as referidas instituições foram palcos de desgastes e aprendizado 

para reconhecer que alguns estabelecimentos de ensino estavam muito distantes 

dos conceitos básicos de uma educação dialógica.  

Ainda na iniciativa privada, porém em ambientes laicos, foi possível vivenciar 

algumas experiências que contribuíram no endosso de percorrer sempre um 

caminho em busca de uma educação dialógica, comprometida com a formação 

docente e, sobretudo, com a inserção e continuidade dos sujeitos educandos numa 

formação envolta de direitos, inclusiva, indiscriminada e acolhedora. 
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Nas cidades de Maceió e Natal atuei como coordenadora pedagógica, 

fazendo o acompanhamento das aprendizagens dos alunos e coordenando a 

formação dos professores sempre numa perspectiva de educação libertadora. 

Destaco, neste período, as vivências dos grupos de estudos que compunham a 

nossa carga horária em duas escolas experienciais, que foram marcantes e 

determinantes para uma atuação, sempre de forma coletiva.  

Outro momento de crescimento deu-se no início dos anos 1990, em uma 

escola em que a inclusão era de fato e de direito. Literatura e prática pedagógica 

são condições primordiais para o planejamento das formações e foi gratificante e 

dignificante possibilitar a formação de grupos de leitura em escolas, que antes não 

havia despertado para a possibilidade de unir literatura e prática pedagógica. 

Todavia, a estrada tem suas sinuosidades, crateras, como também paisagens e 

paradas gratificantes e prazerosas. 

Em meados da década de 1990, em Alagoas, passei a compor as equipes de 

formação para grupos de Assessoria Pedagógica (Asped), sendo a principal função 

planejar e ministrar os cursos que eram destinados às equipes de professoras, 

professores e técnicos pedagógicos das redes de ensino municipais. Considero que 

essa experiência possibilitou adentrar em municípios de todas as regiões de 

Alagoas, reconhecer as diversas realidades e situações, incluindo as mais 

esdrúxulas, a exemplo de determinado município, no Colégio onde estava 

acontecendo as formações, na portaria tinha um “capataz” do prefeito, para coibir a 

saída de cursistas.  

Os exercícios profissionais docentes, nas Asped, possibilitou a interação com 

grupos organizados e sindicalizados, como também com os espaços escolares 

localizados em zonas rurais, para os quais os acessos eram inimagináveis; outras 

edificações nos centros das cidades onde mesclava-se a “rua” com a área interna da 

escola; as professoras e os professores que participavam das formações eram 

pedagogos e licenciados em diversas áreas, assim como os considerados 

professores “leigos”.  

Ainda nas formações proporcionadas pela Asped, foram identificadas 

configurações descontextualizadas, que comprometiam os objetivos didáticos-

pedagógicos, consequência da ausência de propostas de formação continuada. 

Essas formações oferecidas constituíam-se no formato de oficinas, com atividades 

pontuais, fragmentadas e descontinuadas. 
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No curso de especialização em Coordenação Pedagógica, realizado em 1997, 

na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o problema que submergiu foi acerca 

do repertório literário do professor/coordenador e suas influências no planejamento e 

na atuação dos professores das séries iniciais.  

Em 1999, ao cursar a segunda especialização, em Docência do Ensino 

Superior, investigamos acerca das exigências solicitadas aos professores(as) das 

séries iniciais, quanto às atividades envolvendo diferentes linguagens, voltadas ao 

ensino de  Arte e, no entanto, aferimos que os cursos de licenciaturas das duas 

principais universidades de Alagoas, na ocasião, não ofereciam a disciplina Arte ou 

Educação Artística em suas estruturas curriculares, o que evidenciava um 

descompasso entre exigências para a prática didático-pedagógica e formação inicial. 

Outro fator percebido, deveu-se a ausência de sintonia entre o Ensino Superior e a 

Educação Básica. 

Entre o final da década de 1990 e início de 2000, a convergência profissional 

foi para a equipe multidisciplinar do Instituto Nacional do Câncer (Inca), que 

funcionava na Divisão de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde. Mais uma 

vez, o cenário era os municípios de Alagoas e a minha principal atribuição era junto 

com profissionais da saúde, “ministrar” as formações da equipe de técnicos das 

Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com o objetivo deimplantar o 

Programa de Controle ao Tabagismo e outros fatores de risco de câncer, nos postos 

de saúde e nas escolas.  

Considero que este trecho do caminho me proporcionou aprendizados e 

descobertas, sobretudo, o envolvimento com questões concernentes à saúde 

pública e à identificação da total desarticulação entre a saúde e a educação, 

acentuando as mazelas sociais, no tocante à falta de informação, de prevenção e 

um aprofundamento entre educação em saúde. 

A partir de 2001 outras experiências no âmbito da Educação Básica foram 

incorporadas ao trajeto – a aprovação em concursos públicos nas Redes Municipal 

de Ensino de Maceió e Estadual de Ensino de Alagoas, ingressando na primeira 

como professora das séries iniciais, atuando nas 2ª e 3ª séries e na 1ª fase da - 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, na segunda, como professora de Didática 

do Ensino Médio (magistério).  

Como professora foi perceptível e desolador reconhecer que o tempo para 

planejamento e formação continuada na escola era inexistente. A ausência de 
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espaço para reflexões, mediações pedagógicas e estudos consolidava uma 

educação e formação distantes das práticas solidárias, contextualizadas, coletivas, 

comprometidas com a educação libertadora e dialógica.  

Na função de atividades técnico-pedagógicas no Departamento de Ensino 

Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Maceió(SEMED)e da 

Gerência de Ensino Fundamental da Superintendência de Políticas Educacionais da 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas, dentre as minhas 

atribuições estava a de formadora, acompanhando turmas do Programa de 

Professores Alfabetizadores (PROFA) e outros grupos, atuando na Formação para 

Coordenadores Pedagógicos, além de acompanhar, pedagogicamente, 

professoras/es e coordenadoras/es participantes das formações. 

Também nesse período, houve uma fértil aproximação com a equipe do 

NEDER15, onde eram discutidas e implementadas ações que objetivavam a inclusão 

étnico-racial, religiosa e sexual nas formações docentes continuadas da 

SEMED/Maceió.  

Ao mesmo tempo fui me inserindo nas propostas de formações promovidas 

pelo grupo de Diversidade Racial, da 13ª Coordenadoria Regional de Ensino (CRE) 

de Alagoas. Das profícuas relações, o universo e o compromisso com a educação e 

a formação agigantaram-se, resultando em grupos de estudos, aproximação com as 

religiões de matrizes africanas, aprofundamento teórico e fundamentação, o que 

ocasionou a colaboração com a construção de documentos e diretrizes voltadas à 

educação comprometida com a diversidade étnico racial e sexual e as minorias em 

geral.  

Torna-se relevante destacar que na primeira década de 2000 houve a 

aproximação com o Núcleo de Estudos Afro Brasileiro (NEAB), na qual tinha como 

pesquisadora a professora doutora Clara Suassuna Fernandes, a qual me fez o 

convite para trabalhar na elaboração das formações de implementação da Lei 

10.639, nas escolas da rede estadual de Alagoas. Considero que o encontro foi 

fundamental para aprimorar o olhar e a sensibilidade quanto à população 

afrodescendente.  

Portanto, de 2010 a 2012, ao integrar a Comissão de Reorganização do 

Ensino Fundamental Noturno do Município de Maceió, que tinha o papel de articular 

                                                             
15 Núcleo da Diversidade Étnico-Racial. 
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a proposta sob todos os aspectos, inclusive promovendo a formação e a consulta às 

comunidades, com o compromisso de ampliar a escola pública noturna, oferecendo 

uma educação as/aos estudantes trabalhadoras/es, com dignidade e direitos, esse 

momento aguçou com primazia o meu olhar para as minorias, como também  aflorou 

o  desejo em dar continuidade a vida acadêmica comprometida com a educação 

pública e igualitária 

Em 2013, ingressei no curso de Mestrado na Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) de São Paulo, tornando-me mestra em 2015, com a dissertação “A formação 

dos coordenadores pedagógicos da Semed-Maceió: 2012-2013”, sob a orientação 

da professora doutora Neide Noffs. 

A escolha do objeto de investigação desta pesquisa de doutorado, articula-se 

com a trajetória docente. No caminho, outras influências da primeira década de 2000 

contribuíram para a aproximação com a Educação Escolar da população negra, a 

exemplo de ser membro da diretoria da “Ideário Comunicação e Cultura”, que 

participou da histórica e marcante publicação, de Décio de Freitas, “República dos 

Palmares, pesquisa e comentários históricos do século XVII”, como também das 

Publicações: Kulé Kulé, do NEAB/UFAL, com destaque para o volume Kulé Kulé: 

Religiões Afro-Brasileiras, no qual a professora Maria Alcina Ramos, como autora e 

eu coautora, publicamos o artigo “Projeto Permanente junto aos terreiros de 

Candomblé e Umbanda na construção de políticas públicas  2003-2006”.  

Finalizando a trajetória, no ano de 2017, a convite do historiador, fotógrafo e 

documentarista Berg Silva e da Professora Mestra Historiadora Sonia Melo, 

iniciamos uma pesquisa sobre a cultura agrícola ancestral: Macaxeira/mandioca; no 

percurso surgiu uma parada obrigatória, sinalizada por esta pesquisa de doutorado, 

que resultou na produção de um documentário, com o roteiro assinado por mim, 

intitulado: “Re Existir: Quilombos dos Palmares”. 
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Figura 14 - Cartaz Re Existir: Quilombo de Palmares 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 
 

Ao esboçar, o roteiro do documentário, devido ao Projeto Macaxeira, o 

principal foco, eram as casas de farinha. Primeiro passo, a mandioca/macaxeira é 

uma cultura agrícola ancestral e a produção da farinha de mandioca também. Os 

indígenas e a população negra que habitavam em quilombos, mantinham uma 

ligação direta “de raiz” com estas culturas tanto no ritual do cultivo, quanto como 

base importantíssima na diversificação da alimentação. Desta forma, o que seria um 

roteiro exclusivamente para registro das casas de farinha, assumiu outro formato e 

como primeiro plano ficou a nação palmarina, portanto intrinsecamente ligado a esta 

pesquisa. Diante dos registros por parte do documentarista Berg Silva e da 

historiadora Sônia Melo, em relação ao desaparecimento das Casas de Farinha, das 

comunidades quilombolas ou quilombos, acendeu uma luz na cabeça desta 

pesquisadora, quanto ao apagamento cultural de elementos da cultura ancestral 

afrodescendente. 

A nitidez, para o redirecionamento do documentário, surgiu diante da 

industrialização na “fabricação da farinha de mandioca”, inclusive dentro de 

quilombo, da nação palmarina, nos moldes de patrão e empregados, totalmente 

desarticulado, da característica cultural, primordial, de produção coletiva, nas casas 

de farinha.  

Dessa forma, ancoramo-nos na perspectiva da Ética da Libertação, para a 

qual a ação crítica se fundamenta na transformação, a partir da realidade da vida 
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das vítimas, onde Dussel desvela a ferida quase incurável da atualidade globalizada: 

“Não deve estranhar, então, que esta Ética seja uma ética de afirmação total da vida 

humana ante o assassinato e o suicídio coletivo para os quais a humanidade se 

encaminha se não mudar o rumo de seu agir irracional” (DUSSEL, 2007,p. 11).Essas 

reflexões, delinearam a delimitação do problema desta pesquisa. 

O problema e os objetivos são constituídos a partir da trajetória pessoal e 

profissional da pesquisadora, principalmente da forma como estamos envolvidas 

com o objeto da pesquisa e do nosso olhar para o “outro”, de que lugar estamos e 

como estamos, imersa ou submersa, em relação ao problema. “[...] as expectativas 

de cada sujeito; e estas se relacionam a fatores puramente pessoais de sua 

vivência, à sua atitude de maior ou menor esperança diante da vida [...]” (FREUD, 

2014, p. 232). Nos passos seguintes, os objetivos estarão envoltos, na subjetividade 

da pesquisadora e no badalar do verbo esperançar, sorvido na fonte de Freire 

(1992), onde esperançar é levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar adiante, 

juntar-se com outros para fazer de outro modo. Seguimos esperançando, rumo ao 

problema e objetivos desta pesquisa. 

 

1.3 Problema 

 

Problema e objetivos são sustentados pelo mesmo pilar, portanto, os 

objetivos “expandidos” nesta pesquisa estão emoldurados nos princípios críticos e 

autônomos do pensamento freireano, em que “O importante, não resta dúvida, é não 

pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise 

metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1997, p. 

51), que se entrelaça – de forma abrangente – na tessitura desta pesquisa. Para 

tanto, a presente investigação, propõe a verificar quais elementos se constituem no 

processo de materialização do currículo escolar para o fortalecimento do projeto 

identitário da população negra quilombola?  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4 1 Objetivo Geral 
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 Descortinar práticas curriculares, na perspectiva sócio histórico cultural, 

na Educação Escolar Quilombola e a articulação com a formação docente. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o Projeto Pedagógico da escola, lócus da pesquisa, 

correlacionando-o à cultura da população negra quilombola do campo; 

 Mapear nas propostas e matrizes curriculares das formações inicial e 

continuada, a inserção das temáticas sócio histórico geográfica e como estão 

articuladas à cultura da população negra afrodescendente. 

 

Na seção III, discorre-se sobre a metodologia e os sujeitos da pesquisa e 

nesta seção, as informações introduzidas referem-se ao contexto – a Escola, ou 

seja, o espaço que abriga a comunidade escolar, estabelece as relações, produz 

dados, guarda documentos, recheia a memória, constrói a história. “Nas salas de 

aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de 

pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação” 

(FREIRE, 1997, p. 49). O espaço físico escolar é palco de tensões, reuniões, 

interações com os grupos sociais externos e, principalmente, onde as práticas 

didático-pedagógicas materializam o currículo.  

 

1.5 O Contexto da Pesquisa: Escola 

 
 

Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço (FREIRE, 
1997, p. 50). 

 
 

A Escola Pedro Pereira da Silva, objeto desta pesquisa, está localizada, no 

Povoado Muquém, no município de União dos Palmares e edificada em prédio 

projetado e construído para funcionar como escola. As instalações contam com 8 

(oito) salas de aulas, 3 (três) banheiros, refeitório, cozinha, biblioteca, secretaria, 

salas da direção, coordenação e professores, laboratório de informática, pátios 

coberto e descoberto e área livre onde é cultivada a horta. 

Cada setor possui mobiliário e aparelhos específicos, a biblioteca conta com 

acervo próprio, como também a cozinha é dotada dos utensílios necessários para 
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preparo das merendas. Outros itens estão dispostos para uso de toda comunidade 

escolar, tais como 1 (um) aparelho de TV; 2 (dois) aparelhos de dvd's; 1 (uma) 

antena parabólica; 1 (uma) impressora multifuncional, 1 (um) equipamento 

multimídia e 15 (quinze) computadores, dos quais 3 (três) no núcleo administrativo e 

12 (doze) para uso dos alunos e também Internet banda larga. 

 

Figura 15 - Escola Municipal Pedro Pereira da Silva 

Foto Colagem: Marise Ciríaco a partir de Registros durante a Pesquisa. 2016, 2017 e 2018. 

 

De acordo com o censo16, no ano letivo de 2016, o quantitativo de alunos 

matriculados foi de 368 (trezentos e sessenta e oito), assim distribuídos: 36 ( trinta e 

seis)  na Creche; 41  (quarenta e um) na EI; 173 (cento e setenta e três)  no EF - 

anos iniciais;  78 ( setenta e oito) no EF - anos finais e 40 (quarenta) na EJA. Ao final 

do ano letivo, computou-se que 43 (quarenta e três) estudantes foram reprovados; 

42 (quarenta e dois) evadidos e 283 (duzentos e oitenta e três) aprovados. 

                                                             
16 Disponível em: https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-
escolar?year=2016. Acesso em: 13 jul. 2019. 

https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar?year=2016
https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar?year=2016
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Quanto ao ano letivo de 2017, o Censo17 registra que o número de alunos 

matriculados corresponde a 367 ( trezentos e sessenta e sete)  cuja composição é 

de 33 (trinta e três) alunos de Creche; 56 (cinquenta e seis) na  EI; 138 ( cento e 

trinta e oito)  no EF/ anos iniciais ; 51(cinquenta e um) no EF/ anos finais.;63 

(sessenta e três) na EJA e 26 vinte e seis na Educação Especial. Ao final do ano 

letivo, os quantitativos correspondentes a reprovados é de 14 (quatorze) estudantes, 

evadidos, 31 (trinta e um) e aprovados de 322 (trezentos e vinte e dois) estudantes. 

Em relação ao ano de 2018, os dados apresentados pelo Censo18 revela que 

foram matriculados:  29 (vinte e nove)  alunos na  Creche; 45 (quarenta e cinco) na 

Educação Infantil (EI); 132 (cento e trinta e dois) no EF/anos iniciais ; 62 (sessenta e 

dois) no EF - anos finais; 72 (setenta e dois) na EJA e 12 (doze) em Educação 

Especial. Do total de 335 (trezentos e trinta e cinco) alunos matriculados, 02 (dois) 

foram reprovados, 06 (seis) evadidos e 327 (trezentos e vinte e sete) corresponde ao 

número de estudantes aprovados. 

Os dados apresentados neste perfil de matrícula; evasão; reprovação e 

aprovação, nos anos de 2016, 2017 e 2018, possibilitam a percepção da queda em 

relação à evasão e reprovação, entre os anos 2016 a 2018, na escola Pedro Pereira 

da Silva. 

Aos alunos, que residem distante da escola, é oferecido transporte para o 

deslocamento, sob a responsabilidade do município. Em 2018 foram atendidos, da 

EI 29 (vinte e nove), do Ensino Fundamental84 (oitenta e quatro) e da EJA, (vinte e 

seis) totalizando em 139(cento e trinta e nove) discentes atendidos por este serviço. 

 

1.6 Sujeitos da Pesquisa 

 
Sujeitos que expõem a insuficiência do discurso da igualdade e a urgência 
de projetos cujo tecido seja flexível o bastante para abrigar a diferença sem 
moldá-la à dinâmica da produção da desigualdade (ESTEBAN, 2003, p.125-
6). 
 

Os sujeitos desta pesquisa constituem-se do grupo docente da Escola 

Municipal Pedro Pereira da Silva, nas etapas EI, EF e EJA. No ano letivo de 2016, o 

                                                             
17 Disponível em: https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-
escolar?year=2017. Acesso em: 24 abr. 2018. 
18 Disponível em: https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar. 
Acesso em: 25 abr. 2018. 

https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar?year=2017
https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar?year=2017
https://www.qedu.org.br/escola/100180-em-pedro-pereira-da-silva/censo-escolar
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quantitativo corresponde a 23 (vinte e três) professoras e professores, em 2017 são 

22 (vinte e dois) e 2018, 18 (dezoito). 

 

Quadro 1 - Quantitativo de Docentes, Formação e Atuação na Escola Pedro Pereira 

da Silva, nos anos de 2016, 2017 e 

2018
Formação do docente

Mag CP P Mat CL L CG G IL CEF EF B H

EI 3 1 4

EF I 4 1 1 1 1 1 9

EF II 1 1 1 1 1 5

EJA I Seg 1 1

EJA II Seg 1 1 2

EF II + EJA II Seg 1 1 2

Total 2016 7 5 1 2 2 2 1 1 1 1 23

EI 3 1 4

EF I 2 2 1 1 1 7

EF II 1 1 1 2 1 1 7

EJA I Seg 1 1

EJA II Seg 1 1 2

EF II + EJA II Seg 1 1

Total 2017 3 3 4 1 2 3 1 2 1 1 1 22

EI 1 1 2

EF I 1 2 1 1 5

EF II 1 1 2

EJA I Seg 1 1

EJA II Seg 1 1

EF II + EJA II Seg 1 1 1 1 1 1 1 7

Total 2018 2 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 18

2
0

1
8

2
0

1
7

2
0

1
6

Atuação do docente TotalAno

 

Legenda: EI- Educação Infantil;EFI- Ensino Fundamental Anos Iniciais;EFII- Ensino Fundamental 
Anos Finais; EJA I Seg - Educação de Jovens e Adultos 1º Segmento;EJA II Seg - Educação de 
Jovens e Adultos 2º Segmento; Mag –Magistério;CP- Cursando Pedagogia; P – Pedagogia; Mat–
Matemática;CL- cursando Letras; L – Letras; CG- Cursando Geografia;G– Geografia; IL- Interprete de 
Libras; CEF- Cursando Educação Física; EF- Educação Física; B – Biologia; H– História. 
 

Os níveis formativos descritos no quadro 1 apresentam docentes, com 

formação em nível médio, que respectivamente atuam na Educação Infantil, como 

na questão dos graduados, variam pelas licenciaturas de Pedagogia, Geografia, 

Letras, História Educação Física e Biologia. É possível aferir a existência de 

docentes, cursando as licenciaturas. Um dado importante é que entre os anos de 

2016 e 2018, os graduandos de Pedagogia, em números, assumiram a docência 

licenciados. 

Registramos que os sujeitos estão articulados à pesquisa de acordo com suas 

formações, licenciaturas e as áreas e modalidades de atuação docente, desta forma 

o quadro 1 assumiu o caráter de situar formação docente neste contexto 

investigativo. 
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2 PORQUE SÃO OS PASSOS QUE FAZEM O CAMINHO  

 
 

Carolina19 eternamente 
Uma imensa inspiração 

Uma força grandiosa 
E também validação 

A mulher negra escritora 
Que despeja o coração 
(ARRAES, 2017, p. 42). 

 
 

Esta pesquisa orienta-se pela idiossincrasia da vida humana e desde o início 

apresenta-se difusa, confusa, diversa e, principalmente, envolta de subjetividade, 

ocasionando multiplicidade de estratégias. Assim, o caminho percorrido careceu da 

caminhante – a pesquisadora – procurar atalhos, caminhar sob bifurcações, correr, 

diminuir as passadas, peregrinar lentamente e, sobretudo, imergir em todas as 

paragens permeadas pelo problema desta pesquisa que é investigar a formação dos 

professores e a articulação das práticas curriculares com a cultura em uma escola 

quilombola. Diante desse sinuoso percurso, “um pluralismo metodológico se originou 

como uma necessidade metodológica” (BAUER et al., 2002, p.25). 

Uma investigação tem implícita a definição de preferências que se agregam 

no âmbito dos fins metodológicos e caracterizam o processo e o acesso à 

informação e à construção do conhecimento. Trata-se de aspectos que se 

configuram como objetivos essenciais aos trabalhos do pesquisador, conforme 

aborda Brandão: 

O verdadeiro conhecimento cientifico nasce bem mais de integrações do 
tipo sujeito/objeto, parte/todo, objetividade/subjetividade, 
neutralidade/participação do que oposições que nos excluem daquilo de que 
somos parte viva e ativa, como pessoas que sentem e pensam e como 
cientistas que pensam e sentem (2003, p. 49). 

Compreende-se que o ponto de partida do percurso metodológico é o 

problema; os objetivos são a bússola; o itinerário tem papel transformador por 

permitir entrecruzar referenciais teóricos com o objeto da investigação. E é nessa 

trilha que o objeto, sujeitos pesquisados e pesquisador dialogam sobre uma 

determinada realidade. 

                                                             
19 Carolina Maria de Jesus, negra, filha de pais analfabetos. Foi obrigada a sair da escola, no 
segundo ano, porém aprendeu a ler e escrever. Em São Paulo, passou a coletar papel e guardar 
revistas e cadernos antigos encontrados, os demais artigos coletados, serviam para ganhar o 
sustento da família. Seus escritos, sobre o dia a dia na favela, ultrapassaram 20 cadernos, um deles 
originou, em 1960, o seu livro Quarto de Despejo, conferindo-lhe grande importância, como escritora 
brasileira (ARRAES, 2017). 
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A identificação do problema e sua delimitação pressupõem uma imersão do 
pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas circunstâncias 
presentes que condicionam o problema. Pressupõem também uma partilha 
prática nas experiências e percepções que os sujeitos possuem desses 
problemas, para descobrir os fenômenos além de suas aparências 
imediatas. A delimitação é feita, pois, em campo onde a questão inicial é 
explicitada, revista e reorientada a partir do contexto e das informações das 
pessoas ou grupos envolvidos na pesquisa (CHIZZOTTI, 2010, p. 81). 

A imersão na vida e no contexto da realidade na qual se desvela o problema 

possibilitou definir o itinerário da pesquisa e alinhar dados, informações e partilhas 

de experiências numa interseção e contraposição sucessivas de conhecimentos e 

vivencias dos sujeitos envolvidos nesse estudo.  

 

2.1 Tendência Filosófica: Dialética 

 

A necessidade de compreender profundamente a realidade do objeto 

investigado e a partir de processos contextuais transformá-los foi fator determinante 

para o surgimento desta investigação. Seguindo o fluxo da contraposição sucessiva 

de reflexões acerca do contexto em que é gerado o conhecimento, buscou-se 

delinear e desenvolver a investigação sobre o problema-objeto, a partir da 

compreensão da realidade como um fenômeno de contradições sucessivas, numa 

perspectiva dialética, conforme destaca Richardson: 

[...] o núcleo da dialética, sua essência, continua a ser a investigação das 
contradições da realidade, pois são essas as forças propulsoras do 
desenvolvimento da natureza [e continua] [...] para Chakhnazárov e 
Krássine, a dialética é a ciência do desenvolvimento do mundo [...] que 
investiga as ligações mais gerais inerentes a toda realidade, e os traços 
também mais gerais do desenvolvimento (2012, p. 45). 

Partindo do entendimento filosófico dialético, vale relatar o cuidado na 

sistematização das informações e dos dados produzidos, possibilitando a percepção 

da realidade concreta e permitindo estabelecer os aspectos essenciais do fenômeno 

estudado, assim como de seus fundamentos, sua realidade e suas possibilidades de 

ser, como aborda Trivinos: 

A realidade concreta do fenômeno. Isso significa estabelecer aspectos 
essenciais do fenômeno, seu fundamento, sua realidade e possibilidades, 
seu conteúdo e sua forma, o que nele é singular ou geral, o necessário e o 
contingente. Para atingir a realidade concreta do fenômeno, realiza-se um 
estudo das informações, observações, experimentos etc. A descrição, a 
classificação, a análise, a síntese, a busca da regularidade estatística que 
determina com precisão o concreto do objeto [...] (1987, p. 74). 
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Orientado pelo objetivo geral, durante a realização desse estudo emergiram 

fatores e dimensões epistemológicas, por vezes diferenciadas, mas que serviram 

para caracterizar elementos presentes nas interlocuções dos atores, em que estes 

fundamentam sua realidade. Por meio de um diálogo aberto, foi possível identificar, 

através de falas, ações, gestos, documentos e observações, os diversos elementos 

valorativos, que conduzem ao fortalecimento da identidade cultural afrodescendente. 

Tratam-se de dados que sustentam os processos de classificação, análise e 

síntese do caso pesquisado, pois desses discursos é que são identificados os 

elementos que se tornaram referenciais para abordagens específicas e 

interdisciplinares, os quais, via de regra, deve estarem presentes na formação 

docente e no currículo escolar dos alunos da Escola Municipal Pedro Pereira da 

Silva, localizada na área rural do município de União dos Palmares, no Povoado 

Muquém. 

Em sua efetivação pedagógica, um currículo com estes pressupostos 

possibilita uma formação que valoriza a identidade, as diferenças sociais, culturais e 

a igualdade de gênero, levando as pessoas ao desenvolvimento de uma autonomia, 

com viés de respeito e valorização de si mesmo e do outro enquanto seu 

semelhante, além de reafirmar os princípios sólidos e solidários das relações de 

convivências e interculturalidades.  

 

2.2 Abordagem: Qualitativa 

 
Pelas matas foi Zacimba20 

Com seu povo lhe seguindo 
E correram muitos dias  

Até que lhes foi surgindo 
Uma terra de descanso  

Um quilombo se emergindo 
(ARRAES, 2017, p. 160). 

 

De acordo com a natureza do problema, a pesquisa assume caráter 

majoritariamente qualitativo, especialmente por ser uma abordagem que tem sua 

origem na Sociologia e na Antropologia. Na Sociologia, sua discussão e importância 

enriqueceu a pesquisa da vida de grupos humanos, nos trabalhos realizados pela 

Escola de Chicago, nas décadas de 1920 e 1930. Na Antropologia, autores como 
                                                             
20 Zacimba Gaba, princesa da Nação Cabinda de Angola, escravizada, em 1690, levada a Sapé do 
Norte (ES). Submetida a torturas e violência física e sexual. Ajudada pelos irmãos de cativeiro, 
envenenaram o barão “proprietário”. Zacimba, liderou a fuga e se aquilombaram, de onde ela 
comandava, na noite, armadilhas contra os navios negreiros (ARRAES, 2017). 
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Evans-Pritchard, Radcliffe-Brow e Malinowski avocaram os métodos de trabalho de 

campo (DENZIN; LINCOLN, 2006).  

Esses estudos exprimiam como perspectiva metodológica compreender o 

outro, em geral, oriundo de cultura considerada pelo pesquisador como a menos 

civilizada; a partir da década de 1970, a pesquisa qualitativa ampliou-se com 

afluência de contraposição à concepção positivista de Ciência, que imputava 

escassos significados às subjetividades individuais. 

A aquiescência em profusas áreas das Ciências Sociais e Comportamentais, 

tais como: Educação, História, Ciência Política, Negócios, Medicina, Assistência 

Social entre outros, deu-se pelo desenvolvimento da pesquisa qualitativa como um 

campo transdisciplinar, pois suas características são de ampla abrangência, 

conforme fundamenta Chizzotti: 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo 
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 
análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de 
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, 
e, enfim, procurando tanto encontrar sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (2011, p. 28). 

A pesquisa de abordagem qualitativa abarca um enfoque interpretativo, na 

qual os pesquisadores desempenham papel ativo, perscrutam os episódios em seus 

cenários naturais. Dessa forma, na medida em que se evidenciou a participação dos 

atores sociais envolvidos, consequentemente, também se valoriza os discursos e os 

significados dos mesmos, procedimento que resulta em uma descrição detalhada 

tanto dos fenômenos como dos elementos envolvidos.  

Na abordagem qualitativa, quanto aos objetivos específicos, a pesquisa 

revela-se com um viés descritivo, característica que surgiu com a necessidade de 

expor concepções, objetivos, o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e o 

currículo dos cursos de formação inicial de professores, com destaque às atividades 

pontuais realizadas na escola, envolvendo alunos, professores e equipe 

administrativo-pedagógica. 

As aproximações que conduziram para correlacionar as propostas 

curriculares e as temáticas histórica, geográfica e cultural, bem como situar o 

contexto sociocultural em que a escola está inserida, revelam-se qualitativas, pois, 

por meio de um processo de constante dialogicidade, possibilitaram conhecer alguns 

aspectos das experiências cotidianas dos interlocutores. Os dados produzidos nessa 
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ação possibilitaram uma descrição das circunstâncias que envolvem dilemas e 

conflitos socioculturais, em que são priorizados os elementos das ressignificações 

culturais que permitem conduzir ao fortalecimento de sua identidade cultural e 

fronteiras simbólicas.  

 

2.3 Modalidade: Estudo de Caso 

 

Intitulada “Formação Docente e Práticas Curriculares na Educação Escolar 

Quilombola: pontes para velar a cultura afrodescendente”, essa investigação se 

caracteriza como um estudo de caso, que tem como lócus a Escola Municipal Pedro 

Pereira da Silva, situada no território rural – comunidade do Povoado Muquém, no 

município de União dos Palmares, estado de Alagoas. 

Ao passo que o lócus da pesquisa fora apresentado, torna-se importante 

explicar que o estudo de caso na ótica de Chizzotti (2013) tem como objetivo reunir 

dados importantes sobre um objeto com o intuito de obter um conhecimento mais 

amplo sobre ele, de modo que esvaneçam dúvidas e questões, inclusive com 

relação a situações que possam surgir no percurso de desenvolvimento da pesquisa. 

Complementando tal ótica, o estudo de caso “[...] é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001 p. 33). 

Nesse sentido, para compreender a situação vivida há a necessidade de 

envolver-se num estudo profundo, de maneira a permitir um amplo e detalhado do 

conhecimento sobre os eventos reais contemporâneos considerando uma posterior 

descrição dos elementos observados e/ou produzidos. E, nesse processo, o 

pesquisador estará exposto aos mesmos riscos de qualquer outro tipo de pesquisa e 

deve praticar um papel transparente para suas fontes ou seus informantes, 

procurando articular os conceitos e seguir critérios rígidos no uso da metodologia. 

Imprimir veracidade às pessoas e à organização estudada também é um fator 

importante, de modo que a pesquisadora garanta que não acarretará nenhum 

transtorno na direção do estudo (CHIZZOTTI, 2013). 

A coleta de dados é um elemento valioso e pode ser uma tarefa difícil e 

complexa e se não for bem planejada e direcionada, todo trabalho de investigação 

poderá ser prejudicado (YIN, 2005; GIL, 2008). Portanto, na fase de investigação, 
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diversificados e valiosos elementos corroboram para a produção de dados. Sendo 

assim, a pesquisa a que se propõe, o estudo de caso, é regida por um plano de 

estudo, em seguida por informações e conhecimentos (provenientes de livros, 

revistas, documentos impressos ou eletrônicos, periódicos da área, como também 

pesquisas já realizadas) e de informações e conhecimentos obtidos no diálogo com 

pessoas ou experimentos. 

 

2.4 Natureza das Fontes 

 

A palavra fonte soa como bálsamo. De acordo com o dicionário (HOUAISS; 

VILLAR, 2009) de Língua Portuguesa, fonte é um substantivo feminino, cuja 

etimologia é lat. fons, fontis ‘nascente, manancial de água’. São apresentadas várias 

acepções para fonte, dentre as quais destacamos:  

Derivação: sentido figurado: o que fornece informações sobre determinado 
assunto, algo que brota em abundância; manancial, torrente. Na Rubrica: 
física: Sistema que fornece calor, luz energia. E na Rubrica: filologia, texto 
ou documento original. Rubrica: informática: Conjunto de todas as 
mensagens que podem vir a ser transmitidas num determinado sistema 
(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 914). 

O uso de diversas fontes na análise dos dados e evidências nesse tipo de 

pesquisa é uma escolha que amplia a credibilidade e a confiabilidade dos 

resultados. A imersão da pesquisadora nas fontes bibliográfica, documental e de 

campo, de forma gradativa, constituiu-se no mapeamento da tese. As fontes foram 

luzes, nascentes, inspirações, conhecimento contínuo e amplo dos passos que 

fizeram o caminho. Assim, apresentamos as diferentes formas de pesquisas 

utilizadas. 

 

2.4.1 Bibliográfica 

 

As fontes bibliográficas estão inseridas em todos os projetos de pesquisa, 

independentemente da natureza filosófica, abordagem e modalidade. Trilhar pela 

pesquisa bibliográfica é ampliar um universo, enriquecer repertório e descortinar 

mundos. Conhecer e reconhecer outros caminhos de inúmeras publicações tornou-

se mola propulsora para alavancar esta tese desde sua nascente. 
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O procedimento desta pesquisa bibliográfica utilizou contribuições de teorias, 

pesquisas acadêmicas, reportagens, cartografias e diagnósticos existentes como 

fontes secundárias. Nessa perspectiva, assumimos a concepção de Severino acerca 

da pesquisa bibliográfica e das fontes secundárias: 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2007, p. 122). 

Conforme sua natureza de fontes secundárias, a pesquisa bibliográfica foi 

dividida em duas categorias, Estado da Arte e Demais Bibliografas. 

A primeira delas, categoria do Estado da Arte adotou como instrumentos de 

informação o levantamento de dados a partir de estudos acadêmicos realizados 

sobre o tema, contemplados em teses e dissertações, cujos resultados também são 

divulgados em artigos científicos, periódicos, anais de eventos científicos, dentre 

outros. Assim, constituíram estudos de relevante contribuição no presente trabalho, 

pois na medida em que se estabeleceu contrapontos entre os autores e autoras, 

estes/as permitiram à pesquisadora, profícua aproximação com o objeto de estudo. 

Para a construção do Estado de Arte, foram utilizadas as palavras-chave: 

comunidade quilombola e currículo, no sistema de busca da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nos últimos cinco anos (2014 – 2018), o 

que totalizou um resultado de 30 pesquisas, de 18 universidades do país. Destas, 23 

dissertações e sete (7) teses, sendo que quatro (4) destacam a cultura. Nesse 

contexto, encontra-se a pesquisa intitulada “O currículo em escolas quilombolas do 

Paraná: a possibilidade de um modo de ser, ver e dialogar com o mundo” de Ferreira 

(2014), orientada pelo professor Alípio Casali do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

 

2.4.1.1 Estudos Correlatos  

 

Quadro 2 - As Pesquisas Correlacionadas 

Palavras-
chave 

Total de 
estudos 

Título da Pesquisa 

educação, Total de 10 Dissertação – Ressignificar a cultura local através do 
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formação, 
professor e 
quilombola 

 

estudos, 
sendo duas 
dissertações 
selecionadas 

diálogo e da experiência no colégio municipal Antônio 
Marculino Vieira no contexto apresentado pelas 
comunidades quilombolas, da autoria de Renata Dourado 
Matos, da Universidade Federal da Bahia.  

Dissertação – Cultura e atividades escolares numa 
Comunidade Quilombola, da autoria de Maria Helena 
David de Borba, da Universidade Estadual de Goiás.  

educação e 
quilombola 

Total de 48 
estudos, 

sendo duas 
teses 

selecionadas 

Tese - Jucu, jacutia, a gente dá comida pro jacu!” : as 
culturas infantis : contributos na produção da identidade do 
currículo para educação quilombola, da autoria de Marina 
Rodrigues Miranda, da Universidade Federal da Bahia. 

Tese – Comunidades remanescentes dos quilombos de 
arvinha e mormaça: processos educativos na manutenção 
e recuperação do território, da autoria de Heron Lisboa de 
Oliveira, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

formação 
professores 
e educação 
quilombola 

Total de 50 
estudos, 

sendo duas 
teses 

selecionadas 

Tese – Educação em Comunidades Quilombolas do 
Território de Identidade do Velho Chico/BA: indagações 
acerca do diálogo entre as escolas e as comunidades 
locais, da autoria de Dinalva de Jesus Santana Macedo, da 
Universidade do Estado da Bahia. 

Tese – Contornos Pedagógicos de uma Educação 
Antirracista', da autoria de Paulo Sergio da Silva, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Curadoria: a autora 
 

A segunda categoria, denominada de demais bibliografias tratou dos 

levantamentos em reportagens de jornais escritos, fascículos de cartografias, 

revistas, dentre outros. São dados importantes e revelam, em sua maioria, a 

realidade em tempo real, dos dilemas vivenciados por esses grupos humanos, como 

situação de vulnerabilidade sociocultural.  

A experiência com a pesquisa bibliográfica permitiu a pesquisadora ampliar 

seus olhares para a problemática. As reflexões apreendidas conduziram uma 

“incorporação” de elementos que se constituem na condução e sistematização da 

descrição do fenômeno. Estas fontes outorgaram, vislumbrar as lacunas educativas 

e socioculturais acerca do tema, bem como limitações que justificam a realização da 

pesquisa. Dessa forma, pode considerar que possibilitou identificar informações 

preliminares de como a população afrodescendente quilombola constroem suas 

identidades culturais a partir da memória coletiva ancestral. 

 

2.4.2 Documental 

 

De acordo com os estudos de Lüdke e André, os documentos constituem-se 

desde “leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários 
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pessoais [...] até livros, estatísticas e arquivos escolares”, que se compõem como 

dados significativos “de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem o 

trabalho do pesquisador” (LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 45), além de poderem 

complementar informações obtidas com outras técnicas. 

A pesquisa documental buscou analisar fontes primárias e publicações 

específicas que não passaram por tratamento analítico, porém, possibilitam fazer 

anotações sobre questões pertinentes à consecução dos objetivos da investigação. 

Para tanto, buscou-se fundamentação na legislação vigente, que rege a formação de 

professores. 

Notadamente, os documentos são representações de normas, projetos e 

diretrizes (complementar) – Lei 9394/96; Projeto Político Pedagógico da Escola; 

Diretrizes Curriculares Nacionais do  ano de 2013; Lei 10.639/03; Plano Nacional de 

Educação; Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, do 

ano de 2010; Planos de Trabalhos Pedagógicos; Propostas de Ações de Formação; 

Relatórios (de Professores e de Formadores); Projetos Pedagógicos dos Cursos da 

UNEAL. 

O procedimento metodológico de análise documental favoreceu a observação 

do processo de maturação da pesquisadora, pois com a realização de análises, 

comparações e anotações, foi possível entender a evolução em redefinir 

concepções, conhecimentos, mentalidades e práticas, que conduziram a realização 

do estudo. Por meio do reconhecimento das limitações em abordar a totalidade com 

os diversos tipos de documento, a pesquisadora desenvolve técnicas apropriadas 

para seu manuseio e análise.  

 

2.4.3 Campo 

 

Entendendo que,  

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem 
empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já 
visitados. Nada de absolutamente original, portanto, mas um modo diferente 
de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de 
uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais 
(DUARTE, 2002, p. 140). 

Nessa pesquisa, optou-se por realizar uma pesquisa de campo, entendida 

como elemento fundamental para compreensão do presente objeto de estudo. 
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Nesse contexto é possível extrair dados e informações diretamente da realidade do 

objeto que darão as respostas para a situação ou o problema abordado na pesquisa, 

na qual “estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura 

social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes. [...] tende a utilizar 

mais técnicas de observação do que de interrogação” (GIL, 2009, p. 57). 

Para esta pesquisa, a imersão no campo correspondeu a visitas e vivências 

no município de União dos Palmares. Em primeiro lugar visitou-se a escola 

pesquisada, estendendo-se intensivamente ao centro cultural da cidade, auditório do 

SESI, onde acontecem as formações para professores da Rede Municipal de 

Educação, sitio histórico da Serra da Barriga, povoado Muquém, com destaque para 

aproximação com as mestras de arte no barro. A pesquisa de Campo proporciona a 

interação e, principalmente, o aprimoramento do olhar para a conexão entre 

subjetividade e objetividade. “É somente a relação que existe entre as coisas que 

nos permite conhecê-las e defini-las. Fatos isolados são abstrações e o que lhes dá 

concretude é a relação que mantêm entre si” (SANTOS, 2008, p.25). A fonte de 

natureza “Campo” enriqueceu esta pesquisa com algumas “artimanhas”21 que 

possibilitou reelaborar concepções importantes para a educação escolar quilombola 

e sua cultura. 

 

2.5 Artimanhas 

 

Numa metodologia de base qualitativa, o estudo de caso em questão 

abrangerá a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, considerando, 

sobretudo, que as técnicas de coleta são escolhidas de modo cuidadoso. Considera, 

pois, acabam por intervir diretamente na qualidade das informações, a partir das 

quais será possível construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do 

problema delineado (DUARTE, 2002). Com base no tipo de pesquisa é que se 

escolhe, então, a roda de conversa, os documentos, o caderno de notas, a 

observação, as visitas à comunidade e as imagens. 

 

2.5.1 Roda de Conversa 

 

                                                             
21 Ações, comportamentos ou maneira de se portar para conseguir alguma coisa; estratagema. 
Disponível em:dicio.com.br/artimanha/. Acesso em: 12 set. 2019. 

../../Marise/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dicio.com.br/artimanha/
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A roda de conversa é um recurso que possibilitou o reconhecimento do 

ambiente por parte da pesquisadora, proporcionando diálogo e escuta sensível com 

direção, vice direção, coordenadoras, professores e outros profissionais, como por 

exemplo pesquisadores, historiadores, cientistas sociais, mestras e mestres artesãos 

e religiosos. As rodas de conversa proporcionam “[...] um espaço de diálogo e de 

escuta das diferentes ‛vozes’ que ali se manifestam, constituindo-se num 

instrumento de compreensão de processos de construção de uma dada realidade 

por um grupo específico” (GASKEL, 2002, p. 56). 

A escuta sensível, nesses momentos, tinha como intento compreender e 

estabelecer uma relação humana, de confiança com o grupo de pesquisa, por meio 

das escutas das falas dos participantes, é “[...] ‘atribuir um sentido’ e não de impô-lo” 

(BARBIER, 2007, p. 97). Nesse sentido, “[...] a escuta sensível requer de o 

pesquisador apreciar os sujeitos, o lugar que cada um ocupa e, ao mesmo tempo, 

abrir espaço para uma nova posição que possa ser ocupada, uma relação de 

totalidade com o outro” (FRANCO, 2018, p.113). 

As rodas de conversa foram realizadas em diversos momentos da pesquisa 

de campo, conforme o Quadro 3, no qual é possível visualizar as datas, participantes 

e locais, quanto à duração de cada Roda, a variação foi entre uma e duas horas. 

 

Quadro 3 – Rodas de Conversas 

Rodas Data Participantes Local 

1ª 12/02/2016 
Pesquisadora externa I 
(historiadora/formadora), diretora e vice-
diretora da escola, pesquisadora  

Escola 

2ª 12/02/2016 
Pesquisadora externa I 
(historiadora/formadora) mestra e mestre 
artesãos, pesquisadora 

Casa oficina I 

3ª 13/03/2017 
Diretor, coordenadora da escola e 
pesquisadora 

Escola 

4ª 20/09/2017 
Diretor, formadora III, pesquisadora externa 
I e pesquisadora 

Auditório do 
SESI 

5ª 14/11/2017 
Diretor, vice-diretora, coordenadora e duas 
professoras da escola 

Escola 
 
 

6ª 05/09/2018 
Coordenadora pedagógica, professora e 
pesquisadora 

Escola 

7ª 05/09/2018 
Historiador, Arquiteto(patrimonialista), 
Mestra/artesã Irineia, mestre artesão, 
pesquisadora  

Casa oficina I 

8ª 05/09/2018 
Historiador, Arquiteto(patrimonialista), 
Mestra/artesã Marinalva, pesquisadora 

Casa Oficina 
II 

9ª 05/09/2018 Historiador, Arquiteto(patrimonialista), Sítio histórico 
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pesquisadora da Serra da 
Barriga 

10ª 06/09/2018 
Professora UNEAL, Formadora II, 
Pesquisadora 

UNEAL- 
União dos 
Palmares 

11ª 09/01/2019 
Pesquisadora, Líder Religiosa Umbandista 
e Cientista Social 

Sítio histórico 
da Serra da 
Barriga 

12ª 03/04/2019 
Vice-diretora, secretaria, uma professora, 
pesquisadora externa II e pesquisadora 

Escola 

Fonte: a autora (2019). 
 
 

Figura 16 - Roda de Conversa 12/02/2016 

 
Fonte: Registro da pesquisadora. Acervo: Marise Leão Ciríaco 

 

 A primeira roda de conversa foi acolhedora, dialógica, espontânea e 

proporcionou uma aproximação com a escola, assim como a definição do problema. 

 A segunda possibilitou um olhar mais cuidadoso acerca dos sujeitos – 

mestras e mestres artesãos – reconhecendo-os com baluartes culturais, históricos e 

afrodescendentes.  

 A terceira consistiu-se em um momento de reaproximação com a 

escola, pois houve mudança na direção, vice direção e coordenação pedagógica. 

 A quarta roda foi de suma importância, pois o diálogo consistiu em 

discutir sobre as formações continuadas. 

 O quinto momento de conversa teve como pano de fundo o 

planejamento do seminário, promovido pela escola para comemorar o dia 20 de 

novembro. 
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 A sexta roda de conversa se caracterizou como um encontro 

interessante e produtivo, em que a pesquisadora ficou com a sensação que fazia 

parte da equipe da escola. 

 

Figura 17 - Roda de Conversa 05/09/2018 

 

Foto: Registros durante a pesquisa Acervo Marise Ciríaco. 

 

 Na sétima roda, os saberes e as vivências de dona Irineia e família 

foram uma partilha de emoção e aprendizado.  

 A oitava roda se apresentou bastante significativa pelas falas de dona 

Marinalva, enriquecendo o repertório acerca do modus vivendi da expressiva mestra 

artesã afrodescendente.  

 A nona roda foi um momento especial, indescritível aconteceu no sitio 

histórico, uma verdadeira ciranda no tempo. 

 A décima roda consistiu numa conversa no espaço, com as pessoas 

que integram a equipe docente da Universidade Local, onde as exposições 

dialógicas foram abertas e amplas, 

 A décima primeira roda possibilitou conversas significativas, 

memoráveis e, sobretudo, esclarecedoras quanto aos questionamentos acerca das 

religiões de matriz africana. 
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 A décima segunda, última roda de conversa, foi o momento de 

agradecer. Durante esse encontro ficou explicitada a importância de retorno após a 

conclusão da etapa de produção dos dados da pesquisa. 

Para nós, que acreditamos e defendemos a dialogia como princípio, 

pensamos o percurso metodológico e trilhamos nesta pesquisa envoltas no diálogo, 

é este olhar que corroboramos com Batista, Bernardes e Menegon (2014, p. 104) ao 

afirmar que: “o conhecimento é algo que se faz junto, sendo coletivamente produzido 

e tendo como matéria-prima a linguagem em uso e outras materialidades que 

compõem as relações cotidianas”. Portanto, ficou evidente que a roda de conversa 

se constituiu como um rico percurso metodológico, é inconteste que essas rodas 

aprimoraram a cartografia desta pesquisa.  

 

2.5.2 Caderno de Notas 

 

A nomenclatura “caderno de notas “fora utilizada por se tratar de um caderno, 

no qual estão escritas muitas notas soltas. Nele, inexistem roteiros, modelos de 

entrevistas ou direcionamento de diários. O caderno de notas é companheiro da 

memória e transita com desenvoltura nas rodas de conversa. Este, ao ser utilizado 

nesta pesquisa, transformou-se em instrumento valioso para o desenvolvimento do 

estudo; os registros foram grafados, destacando o que chamou atenção desde a 

conversa informal com o funcionário da escola, passando pela curiosidade de algum 

termo desconhecido, descrevendo impressões, como também imprimindo uma 

marca ou um rabisco para ativar a memória. Carolina de Jesus (ARRAES, 2017) é a 

icônica referência, em relação às notas em cadernos:  

Negra, filha de pais analfabetos. Foi obrigada a sair da escola, no segundo 
ano, porém aprendeu a ler e escrever. Em São Paulo, passou a coletar 
papel e guardar revistas e cadernos antigos encontrados, os demais artigos 
coletados, serviam para ganhar o sustento da família. Seus escritos, sobre o 
dia a dia na favela, ultrapassaram 20 cadernos, um deles originou, em 1960, 
o seu livro Quarto de Despejo, conferindo-lhe grande importância, como 
escritora brasileira. 

Torna-se importante destacar que nessa pesquisa, o caderno de notas 

passou a ser um elemento fundamental logo no dia da primeira roda de conversa 

(figura 16), realizada em fevereiro de 2016. 
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2.5.3 Documentação 

 

A escolha dos documentos, na pesquisa, representa um percurso histórico e 

atual da legislação, que regulamenta a temática em questão e propicia diretrizes 

para o funcionamento e o currículo das escolas quilombolas, bem como os planos de 

trabalho pedagógico, as propostas e os relatórios de formação da escola pesquisada 

e da UNEAL. 

 

Quadro 4 – Documentos analisados  

DOCUMENTO ANO 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 1996 

Lei Nº 10.639 - "História e Cultura Afro-Brasileira" 2003 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais 2010 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica 2013 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 a 2024 2014 

Projeto Político Pedagógico da Escola 2010 

Propostas de Ações de Formação 2017 

PPC UNEAL 2017 

PPC UNEAL: Geografia, Letras: Português, Letras: Literatura 2017 
Fonte: a autora (2019). 

 

Com base nos estudos e levantamentos de dados dos documentos 

mencionados neste quadro, foi possível levantar as evidências a serem analisadas, 

procurando relacionar com as outras técnicas utilizadas, ampliando, aprofundando e 

criando elos entre os elementos que constituem a temática ou, até mesmo, 

identificando novos elementos que precisariam ser buscados por meio de outras 

fontes até chegar a uma textualidade relevante cientificamente.  

 

2.5.4 Observação 

 

A observação realizada nesse estudo possibilitou uma ampla percepção da 

realidade contextual e viabilizou a coleta e a descrição de dados expressos na 

contraposição de elementos, que solidificaram a qualidade científica da pesquisa. “A 

observação é vista não apenas como uma técnica de pesquisa, mas como uma 

estratégia metodológica que oferece a possibilidade de contribuir para a 

compreensão da vida das pessoas, por meio da convivência comprometida, para 

sermos úteis de alguma maneira” (CARDONA; CORDEIRO; BRASILINO,2014, p. 

129).  
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E por meio da observação os fatos podem ser percebidos diretamente pela 

pesquisadora, reduzindo a subjetividade que permeia o processo de investigação 

(GIL, 2008). Ainda de acordo com o autor, a observação possibilita diversas 

vantagens como a aquisição de elementos para a definição do problema da 

pesquisa, beneficia a construção de hipóteses e provoca a obtenção de dados. 

 

 

Figura 18 - Observação- 21/11/2017 

 

Foto: Carlos Alberto Moliterno, 2017. 
 

O registro das informações recolhidas foi realizado no caderno de notas, em 

algumas oportunidades no momento da observação, em outros, guardados na 

memória e registrados, posteriormente, preservando o objeto pesquisado. 

 

2.5.4.1 Registro de Imagens  

 

Outra técnica utilizada na observação foi o registro de imagens, “[...] reunidas 

durante o estudo, nas atividades de campo, tratadas como uma forma de 

representação real do contexto em estudo no tempo e no espaço” (FRANCO, 2018, 

p.112). Observar o “retrato” é dialogar, outras vezes, com a objetividade.  Retratar o 

real, como um recurso da observação, ilumina a investigação. 
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Figura 19 - Porteiro Pintor 

 

Foto: Marise Ciríaco. Povoado Muquém,2017. 
 

A observação, por meio das imagens, permitiu uma apropriação de elementos 

na memória futura, assim, fazer a fotografia das instalações da escola, rotina e 

vivências didático-pedagógicas possibilitou imprimir as impressões, como também 

“adormecer” o momento para observar cautelosamente posteriormente. 

 

2.5.5 Visitas à Comunidade 

 

As visitas à comunidade/escola foram realizadas entre fevereiro de 2016 e 

abril de 2019 e oportunizaram um contato direto com sujeitos da escola e do 

povoado Muquém. A inserção desse recurso é esteada na afirmativa: 

[...] se pesquisarmos no cotidiano, seremos partícipes dessas ações que se 
desenrolam em espaços de convivências mais ou menos públicos. Fazemos 
parte do fluxo de ações; somos parte dessa comunidade e compartimos 
normas e expectativas que nos permitem pressupor uma compreensão 
compartilhada dessas interações (SPINK, 2007, p.34). 

O quadro a seguir apresenta o cronograma com as datas das visitas 

realizadas na Comunidade e na Escola.  
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Quadro 5– Visitas à Comunidade/Escola 

Ano Datas 

2016 12/02, 19/02, 18/09 

2017 13/03, 21/09, 13/11, 14/11, 21/11 

2018 04/09, 05/09, 06/09 

2019 09/01, 03/04, 05/04 
Curadoria: Marise Ciríaco 

 

Essas visitas redimensionaram o olhar para a vivência do cotidiano escolar, 

da comunidade e da interação sujeitos e espaços. Além disso, as visitas 

possibilitaram também a aproximação com os documentos e desta forma articular 

fundamentação teórica com a prática objetiva e, sobretudo, impeliu-nos a romper 

com padrões que acreditávamos conhecer, visto que nos apresentou o 

desconhecido que passamos a reconhecer e a vivenciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

3 FORMAÇÃO DOCENTE, CURRÍCULO E CULTURA 

 
 

Ela foi Eva Maria22 
pulso de trabalhadora 

por direito de viver 
incansável lutadora 

ela deu foi um exemplo 
que rompeu o véu do tempo 

e lhe fez mais redentora 
(ARRAES, 2017, p 72). 

 
 

Conhecer os processos da formação docente é uma condição imprescindível 

para a elaboração de propostas curriculares formativas que apresentem, em sua 

gênese, condições sociais e culturais; que sejam orientadoras para a vida em todas 

as suas dimensões existenciais. No processo formativo, o currículo denota um 

espaço de conhecimento, portanto, é absorto da culturalidade em que se constitui. 

Dessa forma, o currículo se movimenta numa dinâmica permeada por tensões 

próprias do conhecimento e da cultura. 

O currículo está envolto nas discussões sobre os conhecimentos escolares, 

os procedimentos e as relações sociais que acedem o cenário em que se ensina e 

se aprende. Os valores, as transformações, as identidades passam necessariamente 

pelas propostas curriculares. Desse modo, o currículo, efetivado por meio dos 

conhecimentos curriculares se transforma num conjunto pedagógico concretizado na 

escola, com intenções educativas. Entende-se, portanto, o currículo como forma de 

acionar a cultura, numa função socializadora, de ajuda ao desenvolvimento, de 

estímulo que se concretiza num cenário planejado e organizado, por meio da prática 

pedagógica. 

Diante de tais concepções, esta seção apresenta uma análise discursiva 

sobre as possibilidades recorrentes das condições socioculturais dos saberes na 

formação, como uma teia mediada por valores na construção integral da pessoa e 

do conhecimento. Traz o currículo como um espaço apropriado ao reconhecimento 

das identidades, considerando categorias de tempo, lugar, circunstâncias e relações 

entre pessoas e de pessoas com as coisas. Por fim, descreve elementos 

fundamentais sobre a importância do currículo na formação, a partir de 

                                                             
22 Eva Maria do Bonsucesso, mulher negra alforriada, trabalhou como quitandeira no Rio de Janeiro. 
Em 1811, protagonizou raro exemplo de mulher negra ao vencer um caso na justiça, contra um 
senhor branco, que acabou preso. No caso, Eva Maria saiu em defesa do seu trabalho e revidou uma 
agressão física. 
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compreensões de questões multiculturais, principalmente na atualidade, em que se 

presencia uma movimentação humana interfronteiriça, tanto nacional quanto global. 

 

3.1 Condição sociocultural de saberes na formação 

 

A formação docente se constitui numa rede sociocultural e epistemológica, 

mediada por valores que se expressam na construção integral dos sujeitos, 

considerando suas possiblidades de “ser” em todas as dimensões da vida, inclusive 

a profissional. Nesse contexto, o currículo é o espaço formal e dinâmico para a 

trama de saberes, tecida e desvelada como possibilidade humana para o exercício 

da cidadania. A interseção estreita entre currículo e cultura é, de fato, a condição 

social para a formação docente e coloca a Educação como um fazer social que 

expressa seu papel integrador da pessoa, a partir da estruturação de um conjunto de 

representações inerentes ao processo de construção do conhecimento no ambiente 

escolar. 

A análise e a discussão das práticas pedagógicas nesse processo demandam 

uma clareza da concepção de formação integrada às concepções de currículo e 

cultura, compreendendo o currículo como um projeto cultural, que acontece na 

cultura, que aprimora e potencializa a própria cultura. De outro modo, o fio condutor 

para esta análise é a própria formação docente e, para tanto, faz-se necessário um 

olhar aguçado acerca das concepções de formação docente, currículo e cultura 

para, então, construirmos um entendimento do entrelaçamento destas concepções. 

Despertar a concepção de currículo e suas implicações é ponderar sobre algo 

dinâmico, que se processa e constrói prioritariamente como um instrumento político, 

social e de direito. Nesse sentido, Gimeno Sacristán (2000) impele-nos a refletir 

acerca do direito à Educação, garantido pela escolarização universal, dotada de 

conteúdo, como uma criação cultural do século XX. O autor revela que os objetivos 

desse direito foram, dentre outros, a manutenção do sistema de produção 

industrializado, que provocou transformações, tanto na família quanto na escola 

(resposta a necessidades da sociedade, modelos de vida e valores, currículo 

concentrado nas urgências, ultrapassando o conceito de seleção de matérias e 

disciplinas); a socialização e o controle dos indivíduos: sociedade capitalista e a 

preservação de alguns valores da cultura ocidental. 
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Logo, é fundamental a compreensão do conhecimento escolar como elemento 

central do currículo, sendo esta condição indispensável para que os conhecimentos 

socialmente produzidos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos. 

Portanto, os conteúdos precisam ser relevantes e significativos para irem além do 

cotidiano, tecendo a ampliação, transformação e concepção de um sujeito 

autônomo, crítico e criativo.  

Ainda sobre o conhecimento escolar, este deve ter características próprias 

que o distinga de outras formas de conhecimento – produzido pelo sistema escolar e 

pelo contexto social e econômico mais amplo – de modo que os conhecimentos 

ensinados nas escolas não sejam reproduções dos conhecimentos socialmente 

construídos. 

Para Moreira, 

O currículo, nessa perspectiva, constitui um dispositivo em que se 
concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as 
práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares. Podemos 
dizer que os primeiros constituem as origens dos segundos. Em outras 
palavras, os conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos 
socialmente construídos [...] (2007, p. 22). 

Dessa forma, o currículo se torna um espaço para desenvolver a capacidade 

de perceber o que tem sido denominado de ancoragem social dos conteúdos 

(MOREIRA, 2007), propiciando uma compreensão de como e em que contexto 

social um dado conhecimento surge e se difunde. 

Portanto, urge que o currículo esteja intrinsecamente comprometido com a 

justiça social, considerando os grupos sociais inseridos em cada contexto, bem 

como a diversidade, em que a vez e a voz dos educandos e docentes sejam a mola 

propulsora sociopolítica. 

Nesse sentido, Torres Santomé pontua: 

O compromisso com políticas de igualdade de oportunidades, de equidade, 
de aposta em uma maior coesão social e inserção na comunidade, de luta 
contra as discriminações, entre outras medidas, exige um maior 
envolvimento comunitário e das instituições educativas [...] (2013, p. 320). 

Ao revisitarmos Torres Santomé (2013) articula-se com Gomes (2008) no qual 

esclarece que o currículo não se restringe apenas a ideias e abstrações, mas a 

experiências e práticas concretas, construídas por sujeitos concretos e imersos em 

relações de poder. “O currículo pode ser considerado uma atividade produtiva e 

possui um aspecto político que pode ser visto em dois sentidos: em suas ações 
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(aquilo que fazemos) e em seus efeitos (o que ele nos faz)” (2008, p. 23). Desse 

modo, 

Quando analisamos detalhadamente os conteúdos que são objeto de 
atenção explicita na maioria das instituições escolares e nas propostas 
curriculares, chama nossa atenção a presença abusiva das denominadas 
culturas hegemônicas. As culturas ou as vozes dos grupos sociais 
minoritários e/ou marginalizados, que não dispõem de estruturas 
importantes de poder costumam ser silenciadas, ou mesmo estereotipadas 
e deformadas para anular suas possibilidades de reação (TORRES 
SANTOMÉ, 1998, p. 131).  

A apresentação posta constitui-se numa análise reflexiva e crítica alusiva a 

intencionalidade/modo como o currículo é proposto ou formulado e o modo/ 

intencionalidade ao qual ele propõe na formação docente. Narrativas privilegiadas 

ou excludentes se manifestam e se entrelaçam no ambiente curricular, demarcando 

territórios e ideologias, que se aproximam ou se distanciam do propósito e da prática 

de uma formação integral da pessoa humana. Que o entendimento curricular decorra 

num ambiente de conflito é uma condição necessária para promoção do 

conhecimento que avalia o contraditório, que emerge como síntese de saberes, 

entretanto, é importante salientar que esse conflito não pode limitar, suprimir ou 

omitir o diálogo entre os contrários, entre os diferentes que se movimentam no 

território curricular. 

 

3.2 Diálogo entre currículo e cultura 

 
Muitos homens e mulheres 

muitas classes e etnias 
encontravam em Filipa23 

heroína de ousadia 
e por isso se guiavam 
pelo que ela lhes dizia 

(ARRAES, 2017, p. 99). 
 

A primazia do diálogo como possibilidade educativa, de conciliação social, 

cultural e, sobretudo, dos diferentes modos de compreender e realizar o evento da 

vida em sociedade é premissa para a convivência e o desenvolvimento de 

alternativas existenciais humanas e da própria natureza na contemporaneidade. De 

acordo com Soares (2011), na Educação essa trajetória apresenta que o discurso 

universalista e elitista de cultura se articulou aos discursos tradicionais de Currículo, 

                                                             
23Maria Felipa de Oliveira nasceu na Ilha de Itaparica, BA, no início do século XIX. Pescadora e 

marisqueira, teve participação ativa na luta pela independência da Bahia (ARRAES, 2017). 
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por meio de uma ocupação/posição hegemônica até os anos 1980. Nesse 

entendimento, no Brasil, o conhecimento a ser ensinado nas escolas não era objeto 

de problematização do ponto de vista político epistemológico, admitindo-se que a 

ideia naturalizada de conhecimento como sinônimo de cultura universal 

permanecesse sem questionamentos. Recorda-se que até os dias atuais essa 

concepção ainda é sustentada. 

Os conhecimentos são selecionados e estão conectados com a política da 

cultura, determinados por um grupo ou produzido pelos conflitos, tensões e 

compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um 

povo. As abordagens antropológicas permitem enxergar a questão da diferença na 

escola e no currículo, para além da demanda de classe social, emergindo a temática 

da identidade do reconhecimento e da valorização da cultura, podendo estabelecer 

desafios para a organização do currículo e da escola (APPLE, 2006). 

Percebendo que o ser humano é intrínseco ao conjunto da diversidade 

cultural e que os processos de ensino e aprendizagem são envolvidos por diferentes 

processos pedagógicos e sociais, faz-se necessário uma interação dialógica entre o 

currículo e a cultura, de maneira a promover a construção da identidade do ser 

humano intermediada também pelo contexto cultural. É por meio do currículo que 

todas as culturas se encontram. Assim, cultura e a produção do conhecimento 

decorrem das relações entre as pessoas, nas relações sociais e de poder. Desta 

forma, o currículo, em sua forma, tem que se contrapor ao engessamento da cultura 

dominante enraizada no poder, pois 

Mais do que uma multiplicidade de culturas, no que se refere ao seu 
número, variedade ou “pluralidade”, vivemos no contexto das diferentes 
culturas, marcadas por singularidades advindas dos processos históricos 
políticos e também culturais por meio dos quais são construídas. Vivemos, 
portanto no contexto da diversidade cultural e esta, sim, deve ser um 
elemento presente e indagador do currículo. A cultura não deve ser vista 
como um tema e nem como disciplina, mas como um eixo que orienta as 
experiências e práticas curriculares (GOMES, 2008, p. 28, grifos nossos). 

Diante desse cenário, o currículo necessita cumprir a sua função pedagógica 

de estabelecer práticas que propaguem a riqueza das identidades e da cultura 

presente na escola e na sociedade por meio de ações nas quais o currículo 

reconheça “[...] as próprias raízes, na cultura, na história e nos interesses sociais 

que lhe deram origem” (APPLE, 2011, p. 90).  
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Nesse contexto entender a escola, o currículo e a diversidade cultural é 
fortalecer as lutas sociais, com apontamentos políticos e éticos concretos 
que, tratam as relações étnico-raciais com respeito, dignidade e justiça. Em 
prol de uma escola democrática e reflexiva, portanto acreditamos que seja a 
grande tarefa dos educadores da modernidade (PEREIRA, 2014, p. 61). 

Educar para a vida em sociedade, respeitando o diferente como igual é um 

dos maiores desafios da docência. Promover afetivamente a Educação pautada no 

diverso sob todos os aspectos e dimensões, é ultrapassar a formação 

epistemológica, é inescusável desenvolver a sensibilidade humana, em suma, torna-

se basilar ampliar a humanização de homens e mulheres que fazem a educação, 

desde os formuladores de políticas curriculares e educacionais aos executores, 

docentes e demais profissionais da educação.  

Uma prática que propague e amplie a riqueza de identidades demanda rigor 

didático curricular, substanciado por valores humanos éticos, morais e sociais, aptos 

a se efetivar conscientemente, tanto para quem ensina, quanto para quem aprende, 

bem como para quem aprende e ensina que as diferentes identidades, seja de 

gênero, raça ou cultura se constituem no respeito e na tolerância. 

 

3.3 Currículo como espaço de reconhecimento das identidades culturais 

 

A concepção de identidade, numa abordagem curricular, está intrinsecamente 

articulada ao conceito de diferença. Para Silva (2000 apud ALVES, 2010), identidade 

e diferença passam a ser entendidas por suas características antagônicas, a partir 

de uma relação de estreita dependência e enxergadas como categorias mutuamente 

determinadas. Hall (2011) afirma que é possível o sujeito assumir diferentes 

identidades em momentos distintos, assim, as identidades não podem ser 

compreendidas em uma perspectiva essencializada. Essa relação antagônica e 

dinâmica entre identidade e diferença, regida pela compreensão de dependência, se 

dá na maior parte (ALVES, 2010) nomeadamente por meio da linguagem. 

Considerar o currículo como um espaço de reconhecimento das identidades 

culturais é reafirmar sua interseção com o modo como as pessoas se organizam, 

vivem e se relacionam social e intelectualmente no espaço e no tempo próprio de 

cada sociedade. O currículo, assim como a cultura, respira e fala, portanto, é vivo 

(OLIVEIRA, 2016). 
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Sua relação com a formação e manutenção da identidade cultural passa por 

um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos compartilhados ao 

longo da história; é uma relação que necessariamente exige um diálogo pautado 

pelo respeito e aceitação do diferente como complemento enriquecedor das 

vivências individuais e sociais. 

Concordando com esse entendimento, Canen e Moreira, destacam que “o 

diálogo das diferenças se impõe, apesar das dificuldades envolvidas em sua 

concretização no cotidiano das experiências educacionais” CANEN; MOREIRA, 

2001, p. 39). É a partir da diferença que se pode definir o conceito de igualdade e 

estabelecer parâmetros comparativos. 

Nesse sentido, compreende-se que o currículo como espaço de 

conhecimento deve também se instituir como lugar do diálogo cultural, considerando 

a partir de um reordenamento do currículo como espaço de identidades culturais, a 

caracterização decorrente da complexidade nos processos de transições sociais, 

porém, organizados por meio do diálogo, estabelece que a constituição da 

identidade passa por um conjunto de manifestações que envolve desde a fala até a 

participação em eventos humanos de diversas naturezas. 

Fica evidente que a diversidade da qual faz parte a realidade existencial 

humana marca a importância da diferença e a necessidade da igualdade. Reafirma o 

primado de que as pessoas têm direito à igualdade sempre que a diferença as tornar 

inferiores (SANTOS, 2002), não menos obstante têm seu direito garantido de ser 

diferente sempre que a igualdade ameaçar suas identidades.  

O reconhecimento da identidade cultural no currículo é um fenômeno que 

estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma 

sociedade, capaz de reescrever o sentido e o significado das relações sociais, 

delineadas por uma nova ordem no reconhecimento do outro enquanto pessoa 

(OLIVEIRA, 2012). Historicamente, o currículo como espaço de sistematização do 

conhecimento ensinado escolarmente estabeleceu uma relação de interdependência 

com os processos de formação e interação cultural que, por sua vez, têm a 

dimensão da identidade como pauta de debate, cada vez mais acentuado, 

principalmente quando se trata da definição de procedimentos pedagógicos e 

epistemológicos escolares.  

Contíguo aos princípios epistemológicos orientadores da vida intelectual e 

profissional dos indivíduos, foram impressos também procedimentos axiológicos, 
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fundados e fundadores da vida ética e moral das pessoas. Dados marcadores de 

valores, hábitos e costumes que norteiam a “vida boa “, como destacou Platão [428 

– 348 a. C]. A ideia de vida boa está vinculada ao conhecimento construído ou 

produzido, ensinado e aprendido, presente na organização curricular educacional 

escolar, naquele período.  

A realidade da organização curricular educacional dependia e continua 

dependendo plenamente da ação docente. Relacionado ao significado da ação 

docente mediante a eficácia e eficiência do proposto curricular, Feldmann (2009, p. 

78) afirma que “discutir a ação dos professores na contemporaneidade é refletir 

sobre as suas intenções, crenças e valores e, também, sobre as condições 

concretas de realização de seu trabalho que influenciam fortemente suas práticas 

cotidianas na escola”. Portanto, fica explicitado que o currículo, a cultura e a 

identidade, assim como o conhecimento, compõem um processo progressivo que 

caminha junto com os procedimentos educacionais e formadores da vida cotidiana 

dos indivíduos e grupos sociais 

Hall destaca que a 

[...] identidade é concebida como uma construção histórica, cultural e 
discursiva, ou seja, uma “celebração móvel” formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (2011, p. 13).  

Essa característica natural da identidade demanda um currículo criativo 

(OLIVEIRA, 2018) inovador, capaz de perceber a realidade da existência e se 

movimentar dentro da dinâmica da vida em sociedade. O autor enfatiza que 

enquanto criativa respira e fala dialogicamente com o mundo da vida, criando, 

desenvolvendo preservando e conservando valores e princípios norteadores da vida 

em sociedade.  

Configura-se como um verdadeiro espaço de reconhecimento da identidade 

que vai sendo tecida, de modo complexo, em meio às relações estabelecidas que 

variam conforme as situações em que nos colocamos. Tecida por categorias 

fundadas no respeito, na tolerância e na manifestação de talentos como dados 

humanos culturais, que reafirmam e mantêm a essência cultural como ponto central 

da identidade, mesmo considerando a interseção cultural manifesta nas relações 

interculturais, está cada dia mais acentuada pela frutificação irreversível da 

globalização.  
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3.4 Currículo e Formação de Docentes 

 

A sociedade contemporânea, conforme esclarece Oliveira (2013), 

experimenta uma nova ordem no campo das relações humanas, sociais, culturais, 

econômicas, políticas e intelectuais que define um novo modelo de comportamento 

individual e coletivo, determinado e renomeado pelo advento das novas 

possibilidades e das necessidades de deslocamento humano e de comunicação. O 

autor destaca que o advento das tecnologias, sobretudo no campo das 

comunicações e informações juntamente com as novas perspectivas de ações 

políticas regionais e globais e do mercado de capital, está redesenhando o mapa 

das relações interculturais, um fenômeno que implica diretamente nas ações 

curriculares direcionadas à formação de professores, tanto no Brasil quanto 

globalmente.  

Ao abordar o currículo em contexto multicultural, Oliveira sintetiza que este 

“está impregnado na culturalidade de onde emerge, e, por isso, pode potencializar a 

vida em sociedade através de uma formação crítica, sobretudo de docentes, para 

atuarem nas realidades de perfil multicultural” (2016, p. 15). A proposição ratifica o 

espaço da sala de aula como um lugar de transição cultural, potencializador do 

conhecimento e indutor das relações humanas, porém, o professor precisa 

compreender esse processo e construir ambientes propício ao convívio respeitoso e 

tolerante. Essa é uma tarefa curricular na formação que precisa estar formulada por 

meio de políticas públicas. 

A chamada nova ordem social é uma ressignificação da vida local e global 

pela mundialização das tecnologias e da economia, que exigem do professor, em 

todos os níveis de ensino e aprendizagem, uma dinâmica intelectual criativa, que o 

permita ressignificar seus conhecimentos e seus modos didáticos e pedagógicos no 

dia a dia do sistema de ensino escolar, permeado pelas relações culturais que se 

constroem juntamente com os processos cognitivos. O fenômeno da mundialização 

– a globalização – coloca em pauta valores e saberes locais e estabelece uma 

reconfiguração das relações e de pontos fundamentais ao convívio sociocultural 

entre as pessoas, conforme expressa Chizzotti: 

Da consciência planetária da política e da sociedade civil mundial, e, 
sobretudo, a extensão progressiva de um mercado planetário de capitais, 
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integrando as economias em escala mundial, graças à eliminação das 
barreiras à livre circulação de capitais especulativos, tecnologias, 
conhecimentos, populações, bens econômicos e culturais, acelerada com a 
instantaneidade conectiva de espaços por novas técnicas de informáticas e 
de telecomunicações, tendendo à unificação mundial (2013, p. 3). 

A educação precisa estar conectada com essa realidade que se desvela e 

exige uma percepção curricular no processo de formação docente para atuar 

conforme se manifesta o sistema escolar. O currículo relaciona-se com a 

instrumentalização concreta que faz da escola um determinado sistema social 

(GIMENO-SACRISTÁN, 2000). Essa característica própria do currículo na formação 

de professores tem o poder de definir o tipo e a qualidade da interseção cultural 

construída nos espaços de ensino e aprendizagem educacionais, sobretudo de 

formação docente. 

É nesse contexto de interrelações culturais e sociais que a formação do 

professor emerge como dado reivindicador de atenção e cuidados curriculares, 

capaz de orientar a formação a não perder de vista o contexto das realidades que se 

apresentam como multiculturais. Apesar de existir regiões de concentração 

multicultural mais acentuada, vale destacar que o Brasil, como um todo, é 

naturalmente um país multicultural. Que o mundo está cada vez mais miscigenado 

por gêneros, raças, hábitos e costumes diversificados, reafirmando sua condição 

multicultural global. Essa realidade global redefine a razão de ser do conhecimento e 

do processo de ensino escolar, demandando que a escola se torne cada vez mais 

um espaço de cidadania, solidificado pelos saberes docentes nela imerso. Propondo 

essa visão de saber docente pela experiência, destina ao pressuposto também de 

que o currículo constitui o cerne da relação educativa e que o compromisso primeiro 

da escola é com o conhecimento e a cidadania (FELDMANN, 2009), uma 

possibilidade real de ressignificação do conceito de educar para a vida. 

Ao discutir as políticas curriculares nacionais de formação de professores, a 

partir da perspectiva multicultural, Canen observa que “trabalhar com a formação de 

professores sensíveis à diversidade cultural dos alunos e de outras identidades 

presentes na escola, representa possibilidade relevante para a transformação 

escolar” (2011, p. 254), dados de suma importância para compreender o mundo do 

trabalho docente e em geral. Quando Baumel (2004), em termos gerais, chama a 

atenção de que a formação necessita de constante reavaliação de pressupostos, 

aprofundamentos e ponderações críticas, reafirma a importância da ideia de 
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professores sensíveis à realidade multicultural do espaço escolar, como também 

destaca a necessidade do diálogo intercultural presente no currículo de formação de 

professores. 

O currículo é um espaço cultural, que se apresenta de modo divergente ou 

convergente à existência humana singular e coletiva, com suas representações 

históricas, sociais, culturais, morais e todas as demais significações da natureza e 

do próprio homem. Oliveira (2016) esclarece que se trata de um espaço de conflito 

que é, também, um espaço de interseção entre modos de ser e pensar, que gera 

como síntese o conhecimento e os modos habituais de vida de indivíduos e 

sociedades, em tempos e espaços distintos e interconectados historicamente por 

meio das relações sociais e humanas. 

Oliveira (2016) aborda uma dimensão do currículo que se estende ao nível da 

sistematização do conhecimento e da construção cultural, consolidando-se no 

processo de formação docente e ratifica que a formação recebida determina o 

modelo de professor e, consequentemente, o perfil dos sujeitos e sociedade que 

constituirão o futuro. O cuidado curricular em contextos marcados por processos de 

multi ou interculturalidade certifica um movimento da educação escolar como 

indutora de princípios de convivência, respeito e tolerância sociocultural.  

A Educação Superior, principalmente na formação de professores, a partir 

desse cuidado curricular, constituirá uma ação significativa para a leitura crítica dos 

interesses que orientam projetos governamentais em relação à Educação do país, 

com procedimentos que transcendam o simples processo didático epistemológico, 

alcançando a dimensão humana como significação da vida. Pode-se destacar que 

tal dimensão ocorre no âmbito da subjetividade, mas também na singularidade do 

sujeito, quanto da objetividade ou convivência coletiva em comunidades que se 

reconhecem e se respeitam, promovendo a interação entre local e global sem perder 

de vista as particularidades que determinam a identidade e realçam a diferença 

como complemento da existência. 
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4 EDUCAÇÃO DO CAMPO, EDUCAÇÃOESCOLAR QUILOMBOLA EFORMAÇÃO 

DOCENTE: PONTES PARA VELAR A CULTURA AFRODESCENDENTE  

 
 

É por isso que Esperança24 
na história se mantém 

porque teve essa coragem 
e por que foi muito além 
não ficou só em silêncio 

e mostrou que era alguém” 
(ARRAES, 2017, p 61). 

 
 

Nesta seção, os primeiros passos nos levam a contextualizar e conceituar a 

educação do campo e educação quilombola, na travessia, a formação docente é  

parada obrigatória e fundamental,  e a largada deste percurso é sinalizada na 

afirmativa: “[...] as fontes da formação profissional dos professores não se limitam à 

formação inicial na universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do termo, de uma 

formação contínua e continuada que abrange toda carreira docente” (TARDIF, 2012, 

p. 287). A tríade: Educação do Campo – Educação Quilombola – Formação 

Docente, se convergem na perspectiva de que:  

[...] a insistência na atenção ao contorno, ao entorno, à realidade social, à 
questão cultural, às condições de existência passa a ser a condição de um 
trabalho pedagógico que queira contribuir para a construção da humanidade 
do ser humano e de uma sociedade que mereça o nome de humana. Isso 
no interior de uma hipótese de que o processo educativo pode ser autêntico 
[...] para atingir essa autenticidade, tem de atentar para todas as dimensões 
do contexto em que pode acontecer e dos sujeitos (educadores e 
educandos) nele envolvidos. Todas as dimensões do ser humano e de sua 
sociedade (SOUZA, 2002, p. 145)  

Dessa forma, na seção 4.4 serão apresentados 11 (onze) quadros referentes 

à base legal em vigor, concernente aos segmentos dispostos neste trecho do 

caminho.  

 

4.1 Educação no Campo  

 

A Educação no Brasil, durante séculos, preteriu aos povos do campo, uma 

escolarização precária, desvinculada de suas realidades social e cultural, oferecendo 

                                                             
24Esperança Garcia, viveu como escrava e por ter sido alfabetizada pelos por Jesuítas, fez uso da 

escrita e se mostrou uma mulher de coragem e luta. Ao final do século XVIII, se tornou conhecida ao 

escrever uma carta, ao presidente da província de São José do Piauí, denunciando maus tratos e 

violência contra escravos (ARRAES, 2017). 
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proposições de educação que se constituíam em cópias dos modelos urbanos, os 

quais pensados e estruturados para atender a uma elite, historicamente ela foi 

privilégio de pequena parcela da população, característica marcante da educação 

formal brasileira, desde os primórdios de sua implantação.  

A escola rural, espaço frequentado pela classe popular campesina, 

geralmente era instalada em um “barracão” qualquer, na mais absoluta 

precariedade. A formação das professoras, em sua maioria, correspondia ao curso 

primário e mesmo assim lhes eram atribuídas a “missão” de ensinara um grupo de 

crianças, a ler, escrever (assinar o nome) e contar.  

As professoras e alunos da escola rural, assim como os homens e mulheres 

do campo, durante quase um século, da história da república, foram estigmatizados 

e invisibilizados, visto que várias gerações sobreviveram sob a escuridão de direitos 

negados. Nesse sentido, consideramos que o formato educacional apresentava 

intencional desconhecimento de que 

[...] o campo é mais que uma concentração espacial geográfica. É o cenário 
de uma série de lutas e embates políticos. É ponto de partida para uma 
série de reflexões sociais. É espaço culturalmente próprio, detentor de 
tradições, místicas e costumes singulares (SANTOS, 2017, p. 211). 

O termo “campo”, em substituição ao termo rural, vai além da nomenclatura, 

ele surgiu a partir dos movimentos sociais, no entanto se torna necessário discorrer 

acerca da história da Educação do Campo. 

 

Figura 20 - Imagem Rural do Sertão 

 

Foto: Marcos Issa. Serra Talhada, PE 
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Discorrer sobre Educação do Campo e Educação Escolar Quilombola é 

entrelaçar com a história dos movimentos sociais nas especificidades da educação 

popular, agrário e negro, desta forma: 

[...] entende-se movimentos sociais como uma manifestação coletiva, 
organizada ou não, de protesto, de reivindicação, luta armada ou como um 
simples processo educativo. Entende-se que qualquer manifestação ou 
ação coletiva que se apresente com o objetivo de interferir numa ordem 
social, possa ser chamada de movimento social. Na história dos 
movimentos sociais, vemos alguns que nasceram de uma forma 
espontânea, tomando uma organização no decorrer do próprio movimento. 
Outros, ao contrário, nascem de uma organização já estruturada. 
Normalmente, eles nascem a partir de um fato histórico já constituído, 
quando o movimento busca o constituinte, isto é, a construção de uma nova 
ordem (BONETI, 2007, p. 56). 

A exclusão, nas Políticas Públicas dos agricultores, campesinos, população 

rural, trabalhadores em geral, comunidades tradicionais, dentre outros, causava 

inquietações e necessidade de mobilização, sensibilização por parte de educadores, 

professores e líderes sindicais. Diante deste cenário, a semente da luta pela 

educação do campo germinou e de acordo com Pires: 

Na década de 1960 começam a surgir atores importantes na construção da 
Educação do Campo: são os movimentos sociais organizados, tais como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os sindicatos, as 
Federações de Trabalhadores e a Confederação dos Trabalhadores da 
Agricultura (Contag), o trabalho das ligas camponesas e a ação pastoral de 
bispos da Igreja Católica, os  Centros Populares de Cultura (CPC) e , mais 
tarde, o Movimento de Educação de Base (MEB) e os Círculos de Cultura 
Popular de Paulo Freire (2012, p. 88). 

A partir do golpe de 1964 instalou-se a ditadura e os movimentos foram 

sufocados, reprimidos, silenciados, porém as ideias mantiveram-se vivas. No final da 

década de 1960, entram em cena as Escolas Famílias Agrícolas (EFA), no estado do 

Espírito Santo, com a proposta da Pedagogia da Alternância, no Ensino 

Fundamental. Ainda no auge da ditadura, na década de 1970, reacenderam 

organizações e movimentos que lutavam por direitos e democracia. Dentre as 

pautas de luta apresentavam-se reforma agrária, permanência da população rural na 

terra, demarcação de terras indígenas e tantas outras de suma importância para o 

resgate cultural e de ancestralidade das populações do campo. 

Data do ano de 1976 ocorreu a implantação da Escola Família Agrícola de 

Ensino Médio (EFAs de EM). Ainda na década de 1970, despontam a Educação 

Popular e Educação de Jovens e adultos e propostas articuladas com os 

movimentos sociais, que objetivavam, sobretudo, com a Educação, legitimar a 
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cidadania dos homens e mulheres urbanos e do campo. Destacamos que a criação 

e atuação da Pastoral de Terra foi de magnânima importância para o primeiro passo 

para este tortuoso, íngreme e pedregoso caminho.  

A década de 1980 foi preponderante para sedimentar a luta pela Educação, 

em geral e a Educação do Campo, em particular, ainda referida como Escola Rural e 

ponto. Em 1983, deu-se a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) que 

aglutinava os trabalhadores urbanos e rurais e no ano de 1984 surgiu o Movimento 

Sem-Terra (MST), que desde a sua criação abrange a luta pelo direito à Educação. 

A Constituição de 1988 sinalizou com uma brecha para conquistas da 

Educação, cujo ponto de partida foi o  

Art. 205. 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). 

Neste ínterim, a década de 1990, teve como marca a conturbação dos 

ditames Neoliberais, ao mesmo tempo os movimentos sociais estavam em 

efervescência, como também se deu a consolidação do MST e sua aguerrida luta 

pela educação dos povos do campo e a pauta educação estava presente nas 

reivindicações dos movimentos sindicais em geral. A trajetória das três décadas 

anteriores aglutinou práticas a exemplo das escolas do MST, das ações educativas 

do movimento sindical, dos centros Familiares de Formação por Alternância, a 

escola ativa, dentre outras. O período histórico entre a década 1960 e o ano de 

1996, conforme nosso breve relato, sedimentou o avanço na legislação, onde a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, inclui direitos à população rural: 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - Conteúdos 
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; II - Organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; III - Adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 
1996). 

O artigo 28 da LDB 9.394/96 constituiu-se no primeiro registro da população 

rural na Lei Educacional Brasileira. Compreendemos como o início da colheita de 

semeaduras longínquas e, muitas vezes, regadas com sangue. Mas para a 

legitimação e o reconhecimento da Educação do Campo, muitos plantios, fizeram-se 
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necessários, conforme é destacado no volume 2 intitulado: “Educação do Campo: 

diferenças mudando paradigmas”, dos Cadernos Secad25: 

Em 1998, foi criada a “Articulação Nacional por uma Educação do Campo”, 
entidade supra organizacional que passou a promover e gerir as ações 
conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível nacional. Dentre 
as conquistas alcançadas por essa Articulação estão a realização de duas 
Conferências Nacionais por uma Educação Básica do Campo - em 1998 e 
2004, a instituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) das 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 
2002; e a instituição do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do 
Campo (GPT), em 2003. A criação, em 2004, no âmbito do Ministério da 
Educação, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, à qual está vinculada a Coordenação Geral de Educação do 
Campo, significa a inclusão na estrutura estatal federal de uma instância 
responsável, especificamente, pelo atendimento dessa demanda a partir do 
reconhecimento de suas necessidades e singularidades (SECAD, 2007, p. 
12). 

É perceptível que na primeira década do século XXI aconteceram colheitas 

favoráveis para a educação do campo, inclusive a sua inserção nominal. Para 

fecharmos este ciclo histórico/legal destacamos que, de acordo com Caldart “o 

surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado” (2012, p. 257-8). 

Nasceu primeiro como Educação Básica do Campo, no contexto de 
preparação da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 
[...], em 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo, a partir das 
discussões do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de 
novembro 2002, decisão posteriormente reafirmada nos debates da II 
Conferência Nacional, realizada em julho de 2004 (CALDART, 2012, p. 257-
8). 

Mas, as populações, as quais são protagonistas, durante décadas de luta por 

Educação, apresentam inúmeras variáveis, tanto nos aspectos geográficos, quanto e 

principalmente por sua origem histórico cultural e ancestral. Portanto esta pesquisa, 

orienta-se pela pertinência de Queiroz quando afirma que: 

É preciso conhecer, reconhecer, resgatar, respeitar e afirmar a diversidade 
sociocultural dos povos que vivem/habitam no campo e do campo. 
Mencionamos alguns, para exemplificar, mas cada Escola, a partir das suas 
realidades, deverá trabalhar este tema, ampliando e aprofundando esta 
diversidade dos povos do campo. Pode-se falar de: acampados, 
arrendatários, assalariados rurais, assentados, comunidades camponesas, 
comunidades negras rurais, indígenas, extrativistas, meeiros, pequenos 
agricultores, pescadores, posseiros, povos das florestas, quilombolas, 
reassentados atingidos por barragens, ribeirinhos, entre outros (2011, p. 
43). 

O cerne desta pesquisa de tese busca desvelar aspectos de uma Educação 

Escolar do Campo e Educação Escolar Quilombola e na relação intrínseca e 

                                                             
25 Secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
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articulada com a formação docente, no entanto percorrer caminhos das histórias de 

ambas modalidades é, necessário diante do perfil destacado no PPP da escola 

Pedro Pereira, que apresenta uma Escola Quilombola do Campo (Anexo - B), 

conferindo-lhe singularidade diversa. Na próxima paragem abordaremos o percurso 

histórico da Educação Escolar Quilombola. 

 

4.2 Educação Quilombola  

 
Que exemplo inspirador 

que mulher tão imponente 
foi Tereza de Benguela26 
uma deusa para a gente 
que até hoje não desiste 

dessa luta pertinente 
(ARRAES, 2017, p 141). 

 

Para adentrarmos ao universo da Educação Quilombola torna-se necessário 

compreender a história e reconhecer aspectos importantes da população 

remanescente quilombola, principalmente, esclarecer acontecimentos relativos à 

educação da população negra, numa linha do tempo, culminando com a Lei nº 

10.639 de 2003, pois a partir deste ponto adentraremos na base legal atual. 

No século XVI habitavam no Brasil os Indígenas, proprietários naturais, e os 

camponeses que emigraram de Portugal, estes ficaram decepcionados nas relações 

com os donatários e na tensão dos autóctones, que viviam submissos aos jesuítas. 

Nesse cenário, na segunda metade do século, a fome de açúcar do velho mundo, 

originou o sistema escravista brasileiro. Os traficantes descarregavam nas costas 

brasileiras, anualmente, uma média de cinco mil negros (FREITAS, 1981) para 

manter, enriquecer a coroa e perpetuar a sanguinolenta cultura açucareira.  

Em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida oficialmente, a partir da 

promulgação da Lei Áurea, neste contexto pontuamos que o Brasil foi o último país a 

abolir a escravidão e Freitas destaca: 

Esta lei apenas consagrou a nível jurídico uma transformação econômico-
social que se operara a partir da supressão do tráfico. Desenvolveu-se um 
lento processo de desescravização diversificado de região para região. 
Medrou em toda parte uma pluralidade de relações de produção, nenhuma 
das quais em sua forma pura. As relações de produção aparecem por muito 

                                                             
26Tereza de Benguela viveu no Mato Grosso no século 18. Chefiou o Quilombo Quariteré. Tereza se 

tornou rainha e comandou a resistência, a economia a política e durante 20 anos, o comércio do 
Quilombo, com os brancos (ARRAES, 2017). 
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tempo entremisturadas numa tal confusão que não há como determinar qual 
a que exercia a dominância (1981, p.206). 

Nas pesquisas acadêmicas de destaques e méritos, até a década de 1970, no 

que concerne à historiografia da educação, nos cursos de Pedagogia e demais 

licenciaturas, como também nas publicações da área de História da Educação, o 

protagonismo do negro na educação é irrefletido e essa inquietação é argumentada 

por Fonseca: 

Tratar da invisibilidade dos negros na historiografia educacional brasileira é 
uma tarefa que entendemos como fundamental, pois, no Brasil, esse tem 
sido um tema frequente dos debates educacionais e das ciências humanas, 
mas ainda não mobilizou os pesquisadores em história da educação. [...]. As 
concepções, que durante muito tempo imperaram na historiografia, 
reduziram os negros à condição de objetos. Um ser em situação de absoluta 
dependência, ao qual tudo era negado e que não possuía nenhuma 
capacidade de ação e reação dentro da sociedade escravista e patriarcal. A 
sua condição de sujeito não foi simplesmente negada, mas absolutamente 
desconsiderada em favor da descrição de um quadro que delimitava lugares 
sociais muito precisos para eles enquanto grupo racial (2007, p. 13-5). 

A invisibilidade histórico-educacional é mais uma conotação dentre inúmeras 

outras, que a “casa grande” designou para a população negra, numa relação onde 

homens e mulheres foram escravizados e a partir de sua libertação, esta população 

negra passou a condição de mercadoria sem valor, desprovidas de direitos, inclusive 

na História. Uma população determinante na formação sociocultural do Brasil, a 

“casa grande” os mantem “submissos” na história. Moura, com propriedade 

fundamenta nossa afirmativa. 

[...] a disputar a sua sobrevivência social, cultural e mesmo biológica em 
uma sociedade secularmente racista, na qual técnicas de seleção 
profissional, cultural, política e étnica são feitas para que ele permaneça 
imobilizado nas camadas mais oprimidas, exploradas e subalternizadas 
(1994, p. 160). 

Garimpando as produções bibliográficas, entre as décadas de 1930 e1980, é 

possível encontrar dados relevantes, anteriores e posteriores a 1888, quanto à 

Educação do negro no Brasil, no entanto o foco é desvencilhado, tanto do 

protagonismo do negro, quanto das inquietações, que circundavam em torno da 

instrução dos escravos e não escravos pretos, a exemplo dos autores Moacyr (1939, 

1940) e Ribeiro (1984). Embora os registros se constituam em relatos superficiais e 

apresentam considerações enevoadas, encobertas, nas quais o negro é exposto em 

dissintonia e desimportância com a educação, Calado rebate e contradiz ao 

assegurar, 
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Mas se a educação brasileira demarcava um lugar na escola para negros e 
pobres, a população negra nunca perdeu de vista a importância da 
educação como direito social e por meio de resistência em movimentos 
sociais, buscava promover rupturas nos enquadres na educação 
escolarizada, com o fim de demarcar um novo lugar social (CALADO, 2013, 
p. 87). 

É do século XVII, ano de 1689, o episódio nomeado questão dos pardos: 

“esta questão surge da proibição, por parte dos jesuítas, da matrícula e frequência 

de mestiços por serem muitos e provocarem arruaças. Como eram escolas públicas, 

pelos subsídios que recebiam, foram obrigados a readmiti-los” (RIBEIRO, 1984, p. 

29).É possível depreender que no acontecimento de 1689, a mobilização por parte 

dos negros, é o anúncio de afirmação social. O registro revela, que a população 

negra, mesmo nas condições sub-humanas, as quais lhes foram impostas, inscreve-

se nas escrituras da educação, ainda é possível ouvir suas vozes. 

Na primeira metade do século XIX, Fonseca (2007) destaca a importância dos 

registros de viajantes, nos quais é perceptível a presença do negro, tanto como 

professor, quanto ao que recebe instrução. Conforme o relato, pesquisado pelo 

autor, de um viajante alemão na província de Minas Gerais: 

[...] à medida que penetramos no interior do país, porém, aumenta a 
preponderância da população negra e mista e numa povoação bem 
afastada já podemos ver um subdelegado ou juiz de paz, um mestre-escola 
ou um cura mulato ou preto... em Congonhas, vivia um mestre-escola preto, 
que gozava de toda a consideração, mas seu instituto era particular e 
freqüentado por crianças de cor (BURMEISTER, 1980 apud FONSECA, 
2007, p.29). 

Quase 200 anos depois, em 1875, destacamos o posicionamento do 

presidente da província de Alagoas, em relação à obrigatoriedade do ensino 

elementar e, de forma contundente, explana a dissenção em inserir, nos espaços 

escolares, as crianças nascidas a partir de 1871, quando da promulgação da lei do 

ventre livre.  

Prevejo as dificuldades da execução, porém será resultado considerável si, 
no primeiro ano, pelo menos, mil menores, 500 até 100 deles forem por este 
meio arrebatados à ignorância: com a sucessão dos tempos é de esperar 
que este preceito se transforme em costume – Esta medida deve alcançar 
os libertos e os filhos livres de mulher escravas, maiores de 7 e menores de 
15 anos, nas escolas noturnas, abertas gratuitamente por alguns 
professores, como já autorizei ao diretor geral da instrução, que no seu 
relatório lembra a admissão dos mesmos nas aulas diurnas juntamente com 
meninos livres, o que, por certo, não me parece prudente. É para recear que 
a admissão de menores escravos nas escolas diurnas afugente dali os 
menores livres (MOACYR, 1939, p. 604). 
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Este Brasil de dimensões continental que, no século XIX – entre setembro de 

1822 e novembro de 1889, vivia uma monarquia em que o Imperador era chefe de 

Estado e, também, o chefe de governo, em um sistema multipartidário, de atuação e 

chefia suprema outorgada ao Presidente do Conselho de Ministros. O governo 

exercia o poder executivo e o poder legislativo era formado pelo governo e duas 

câmaras da Assembleia Geral, o Poder Judiciário era desvinculado do Executivo e 

Legislativo. O Brasil Império era dividido em 20 (vinte) províncias e a capital do país 

considerada Cidade Neutra; as particularidades de cada província, principalmente no 

tocante às leis, obedeciam a regimentos próprios. 

Bonifácio e Silva era abolicionista, no entanto, seu pensamento tinha uma 

carga de preconceito quanto à cultura da população negra e não os considerava 

parte importante da formação cultural do Brasil, perceptível na representação por ele 

elaborada para a assembleia constituinte de 1923, que não foi formalizada, porém 

editada em Paris, no ano de 1825, conforme o destaque abaixo:  

Com effeito, immensos cabedaes sahem annualmente deste lmperio para 
Africa; e immensos cabedaes se amortizão dentro deste vasto Paiz, pela 
compra de escravos, que_ morrem, adoecem, e se inutilizão, e demais 
pouco trabalhão. Que luxo inutil de escravatura tambem não apresentão 
nossas Villas e Cidades, que sem elle poderião limitar- se a poucos e 
necessarios creados? Que educação podem ter' as famílias, que se servem 
destes entes infelizes, sem honra, nem religião? de escravas, que se 
prostituem ao primeiro que as procura? Tudo, porém, se compensa nesta 
vida; nós tyranisamos os escravos, e os reduzimos á brutos animaes, e elles 
nos inoculão toda a sua immoralidade, e todos os seus viciõs (SILVA, 1825, 
p. 12). 

As distintas determinações, de ordem legal, por parte de cada província, 

imprimem, desde então, diferenças na condução da Educação do negro, 

ilustraremos alguns exemplos preponderantes para este traçado histórico: em Minas 

Gerais, uma lei de 1835, apresentava a seguinte redação: “somente as pessoas 

livres poderão frequentar as escolas públicas” (MOACYR, 1940, p. 66). 

Em 1836, no Rio do Janeiro, o presidente da província, num pronunciamento 

trata sobre criação de uma escola que visa atender crianças órfãs, no entanto, a 

“administração seria cometida a um pedagogo encarregado ao mesmo tempo de 

ensinar a ler, escrever e contar as quatro operações, os escravos não poderão ser 

admitidos ainda que seus senhores se queiram obrigar pela despesa” (MOACYR, 

1939, p. 194), descendo para a província do Rio Grande do Sul, uma lei de 1837, 

estabelece: “são proibidos de freqüentar as escolas públicas: 1º. as pessoas que 
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padecerem de moléstias contagiosas; 2º. Os escravos e pretos ainda que sejam 

livres ou libertos” (MOACYR, 1940, p. 431). 

Descortinado este contexto histórico, seguimos o entrelaçamento rumo à 

compreensão da Construção da Educação Escolar Quilombola, para tanto Faria 

Filho assinala: 

Os recentes estudos a respeito da educação brasileira no século XIX, 
particularmente no período imperial, têm demonstrado que havia em várias 
províncias uma intensa discussão acerca da necessidade de escolarização 
da população, sobretudo as chamadas camadas inferiores da sociedade. 
Questões com a necessidade e a pertinência ou não da instrução dos 
negros (livres, libertos ou escravos), índios e mulheres eram amplamente 
debatidos e intensa foi a atividade legislativa das Assembleias Provinciais 
em busca do ordenamento legal da educação escolar (FARIA FILHO, 2010, 
p. 135). 

Ao final do século XX, em meados da década de 1990, na perspectiva de 

desvelar o protagonismo do negro na educação, foram criados grupos de 

pesquisadores, estudiosos da educação e historiadores que nos possibilitaram 

reconhecer uma “nova” História da Educação, como assinala Cruz: 

Nessa época surgiu o primeiro artigo sobre negro e educação, em 1979, na 
revista de educação da Fundação Carlos Chagas. Essa tendência tem se 
ampliado principalmente nos últimos anos, quando podemos computar, até 
o final da década de 1990, mais de 40 trabalhos acadêmicos em nível de 
mestrado e doutorado, realizados por afrodescendentes e voltados para a 
temática Negro e Educação (CUNHA JÚNIOR, 1999). Como se pode 
perceber, não foi fácil a introdução da temática Negro e Educação no 
campo científico. Foi necessário que os próprios afro-brasileiros abrissem 
caminhos, culminando no ano de 1998 com o reconhecimento oficial, no 
campo científico, da necessidade do desenvolvimento de pesquisas na 
temática Negro e Educação (2005, p. 26). 

Ancorados nesta reescrita, submergiram informações acerca da educação do 

negro, Cruz (2005) afirma que a documentação é escassa, no entanto, existem 

registros que atestam o desejo de aprender por parte da população negra, como 

também da apropriação dos saberes que norteavam as exigências sociais e as 

políticas públicas excluíam os negros da instrução. Assim, destaca-se ainda na ótica 

de Cruz que  

embora não de forma massiva, camadas populacionais negras atingiram 
níveis de instrução, quando criavam suas próprias escolas; recebiam 
instrução de pessoas escolarizadas; ou adentravam a rede pública, os 
asilos de órfãos e escolas particulares ou ainda eles, os negros, 
estabeleciam seus espaços escolares ( 2005, p. 27). 

Como os exemplos, do que ocorreu no Maranhão: as aulas públicas 

oferecidas pela irmandade de São Benedito até 1821, em São Luís e uma escola 
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criada, pelo quilombola negro Cosme, em 1838, numa fazenda, em Chapadinha, 

cujo intuito era ensinar leitura e escrita aos escravos aquilombados. 

Um registro, apresentado por (PEREIRA, 1999), conota a importância que a 

População Negra sempre deu a educação escolar, em 1860 foi criado o Colégio 

Perseverança ou Cesarino, na cidade de Campinas, que atendia na educação 

feminina, no entanto o mais surpreendente, é que os dirigentes do colégio, Antônio 

Cesarino, sua mulher, as irmãs de Cesarino, Bernardina, Amância e Balbina, todos 

negros em pleno período escravistas, eram pessoas  libertas e alfabetizadas. O 

Colégio Perseverança, “aberto” para as meninas não negras, tinha um grande 

diferencial recebia ao lado das que podiam pagar, as alunas negras e pobres. 

Em Campinas, Barbosa (1997, p. 65) afirma que, no ano1871 havia 

aproximadamente cinco escolas públicas para a população de “negros libertos e 

escravos”. Em 1877, em Maceió, Alagoas, foi fundada, pelo Movimento Abolicionista, 

a Escola Central, numa iniciativa de Francisco Domingues da Silva, para atender aos 

meninos negros libertos (SANTOS, 2011).  

Dando continuidade à linha do tempo histórico da educação do Negro, 

adentramos na República, quando nas primeiras décadas no século XX, surgiram os 

debates e as reivindicações quanto à necessidade da efetivação de políticas 

públicas dirigidas para uma educação antirracista.  

Nesse contexto, Gomes e Guimarães destacam: 

Naquele momento histórico, já se discutia que o acesso à educação formal 
e a um currículo escolar que reconhecia a contribuição histórica, social, 
cultural e econômica da população negra era fundamental na luta contra o 
preconceito étnico-racial e na desconstrução da ideia de que no Brasil não 
havia uma perfeita democracia racial (2013, p. 502). 

Há registros de que foi criado, em Campinas, em 1902, o Colégio São 

Benedito, para alfabetizar os filhos dos homens de cor da cidade, como também a 

inserção das crianças negras em período anterior, como destaca Cruz: 

Entre o final do século XIX e início do século XX, Souza (1999), ao estudar 
os sete primeiros grupos escolares instalados em Campinas, no período de 
1897 a 1925, identifica “a presença de crianças negras em fotografias de 
turmas de alunos de diferentes grupos escolares e em diferentes épocas 
(118) (CRUZ, 2005, p. 29). 

O Movimento Negro foi germinado para combater as desigualdades e 

injustiças sociais e sua principal bandeira sempre foi a educação formal. Nas três 

primeiras décadas do século XX, as campanhas reivindicatórias estiveram presentes 
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na imprensa, a exemplo de o Baluarte (1903), o Menelik (1915), a Rua (1916), o 

Alfinete (1918), Liberdade (1919), Sentinela (1920), Getulino (1923) e o Clarim 

d’Alvorada (1924). A História da Educação negou o protagonismo da população 

negra, no entanto, a imprensa imprimia, historicamente, os acontecimentos. 

Mas, foi na década de 1930, com a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), 

que se avolumou a luta pela inclusão da população negra tanto socialmente, quanto 

na Educação. Cunha Júnior argumenta que “[...] existiu e existe uma sucessão de 

pequenos projetos cujo teor pedagógico, multiétnico, interétnico ou centrado nas 

afrodescendências que procuraram dar continuidade à existência de uma identidade 

negra livre das limitações e imposições dos racismos” (1996, p. 152).  

Com a criação da FNB deu-se o início da luta pela educação e, 

consequentemente, espaços escolares, para os afrodescendentes, desta forma todo 

o direcionamento dos movimentos subsequentes a 1930, como também a releitura 

da História da Educação do negro, o fio condutor é a Frente Negra Brasileira (FNB), 

adjetivada de “templo de luz”, por Domingues (2008), quando nos alumia acerca da 

FNB: 

O Conceito de educação articulado pela entidade era amplo, compreendendo 
tanto o ensino pedagógico formal quanto a formação cultural e moral do 
indivíduo. A palavra educação era usada frequentemente com esses dois 
sentidos. Já a palavra instrução tinha um sentido mais específico: de 
alfabetização ou escolarização. A educação era vista muitas vezes como a 
principal arma na "cruzada" contra o "preconceito de cor". Os negros deviam 
estudar, afirmava José Bueno Feliciano, "a fim de não serem insultados a 
cada momento. Instruídos e educados seremos respeitados; far-nos-emos 
respeitar" (A Voz da Raça, 24 jun. 1933, p. 4). Acreditava-se que os negros, 
na medida em que progredissem no campo educacional, seriam respeitados, 
reconhecidos e valorizados pela sociedade mais abrangente. A educação 
teria o poder de anular o preconceito racial e, em última instância, de 
erradicá-lo. 

A Frente Negra Brasileira foi preponderante para as conquistas alcançadas no 

século XXI.A instituição tinha caráter dissonante do reducionismo. Os cursos de 

licenciaturas de formação de docentes, que atuam e atuarão nas escolas quilombolas, 

em suas matrizes curriculares, as disciplinas de História da Educação do Negro e 

História da Frente Negra Brasileira tornaram-se obrigatórias, pois: 

Não limitando seus esforços a seus próprios membros, setores da Frente 
Negra Brasileira (FNB) criaram salas de aula de alfabetização para os 
trabalhadores e trabalhadoras negras em diversas localidades 
(GONÇALVES, 2000). Outra experiência importante na luta pela educação 
foi empreendida pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) (CAVALLEIRO, 
2006, p. 19). 
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Atualmente, muitas publicações, tratam da atuação da FNB, cujos maiores 

polos foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia. A FNB, também 

participou em denunciar abusos e discriminações raciais, nos estabelecimentos 

escolares. 

 

Figura 21 - Arte quilombola em palha e barro 

 

Foto: Marcos Issa- Conceição das Crioulas27- PE 
 

No final da década de 1970, o Movimento Negro Unificado (MNU), despontou 

com experiências, que incrementou com apolítica antirracista, e neste cenário, a 

participação do Movimento de Mulheres Negras e das Comunidades Quilombolas, 

fortaleceram a bandeira de luta pela educação, e protagonizaram as conquistas do 

final da década de 1980, avançando para 1990. Um século, de negação de direitos 

básicos, violência cultural, discriminação racial, cuja reparação, é praticamente 

irreparável, pois  

A escolaridade de brancos e negros nos expõe, com nitidez, a inércia do 
padrão de discriminação racial. [...] apesar da melhoria dos níveis médios de 
escolaridade de brancos e negros ao longo do século, o padrão de 
discriminação, isto é, a diferença de escolaridade dos brancos em relação 
aos negros se mantém estável entre as gerações. No universo dos adultos 
observamos que filhos, pais e avós de raça negra vivenciaram, em relação 
aos seus contemporâneos de raça branca, o mesmo diferencial educacional 
ao longo de todo o século XX (HENRIQUES, 2002, p. 93). 

                                                             
27 Nota do fotógrafo Marcos Issa: “Conceição das Crioulas, pequena comunidade no sertão de 

Pernambuco, com cerca de 4 mil remanescentes de quilombos”. 
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A busca por direitos sociais, reconhecidos pelo Estado, se mostra como uma 

luta secular, travada por populações culturalmente invisibilizadas, ao longo da 

formação sociocultural e política do Brasil. Os traços hegemônicos da negação do 

outro, expressos na sociedade atual, têm suas raízes profundas na história da 

formação do povo brasileiro, entretanto as lutas por direitos apresentaram alguns 

avanços, dos quais o reconhecimento do direito à Educação, mesmo que ainda, 

normatizado por leis, como a garantia das cotas para negros em universidades 

públicas. No entanto, torna-se urgente que, 

[...]a diversidade nas escolas [...] precisam considerar seus alunos no 
conjunto da humanidade, não perdendo de vista, portanto, traços universais 
a serem preservados e/ou construídos/reconstruídos, por outro, é preciso 
considerar a diversidade presente no espaço escolar, contextualizando-a, 
especificando-a no lugar, afinal, as diversidades não são todas iguais, os 
lugares fazem com que as experiências dessas diversidades também sejam 
diferentes (CAVALCANTI,2005, p.199). 

Desse modo, é possível vislumbrar um cenário menos opressor, que a 

população negra afrodescendente, população indígena e outros coletivos, por meio 

das mobilizações e lutas, conquistaram as garantias de alguns direitos e 

reconhecimento social, negados secularmente. Evidentemente a educação, pautada 

na justiça social e com uma formação docente comprometida com a qualidade social 

e epistemológica dos sujeitos, têm papel imprescindível nesse processo. 

 

4.3 Formação Docente: síntese histórica, entremeada com a educação dos 

povos do campo e da população negra quilombola  

 
Porque graças a Firmina28 hoje 
temos esse espelho da mulher 

negra escritora e que publicou o 
primeiro livro abolicionista como 

mais belo centelho  
(ARRAES, 2017, p. 111). 

 

A formação docente, a ser tratada nesta seção, tem como ênfase, situar o 

lugar de formação, dos sujeitos atuantes na Educação do Campo e Educação 

Escolar Quilombola tanto na atualidade, quanto no contexto histórico. Os percursos 

apresentados nos nas seções anteriores, atesta que: “os movimentos sociais 

inauguram e afirmam um capítulo na história da formação pedagógica e docente” 

                                                             
28 Maria Firmina dos Reis, mulher negra, nasceu em São Luís no ano de 1825, é considerada a 
primeira romancista brasileira e foi a primeira professora concursada do Estado do Maranhão 
(ARRAES, 2017). 
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(ARROYO, 2012, p 359). Eliete Santiago no início da década de 1990, argumentava 

sobre o descompasso na formação docente, 

a seleção, organização e condução dos elementos que dão origem à 
formação dos professores primários, aos seccionar o saber, secundarizara 
os fundamentos e privilegiar o aspecto técnico em si, contribui para que os 
profissionais da educação desenvolvam uma prática ingênua fundada na 
visão desarticulada da educação e da sociedade (SANTIAGO, 1990, p. 45). 

Portanto, o panorama traçado neste capítulo é compreendido como uma 

lacuna apresentada nas formações docentes iniciais e continuadas, as propostas e 

matrizes curriculares, com foco na formação de docentes para a Educação Escolar 

Afrodescendente Quilombola, seguem no descompasso de trinta anos atrás. Nesse 

sentido, faz-se necessidade de construirmos a tessitura numa orientação que  

não é suficiente conhecer o conjunto das relações enquanto existe em um 
dado momento como um dado sistema, mas importa conhecê-los 
geneticamente em seu movimento de formação, já que todo indivíduo não é 
somente a síntese das relações existentes, mas também é a história destas 
relações, isto é, o resumo de todo passado (GRAMSCI, 1995, p. 40). 

E antes de desembarcar em 1998 navegaremos parando em alguns portos. 

No primeiro avistaremos uma síntese histórica, na perspectiva de Saviani (2009), 

especialmente quando o autor afirma que após o advento da independência, foi 

quando aflorou explicitamente o preparo  de professores, como também a 

organização da instrução popular, daí em diante, “examinando-se a questão 

pedagógica em articulação com as transformações que se processaram na 

sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, podemos distinguir os 

seguintes períodos na história da formação de professores  no Brasil” (2009, p 143): 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 
período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 
que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 
próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 
Escolas Normais.  
2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-
1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como 
anexo a escola-modelo. 
3. Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939), cujos marcos são 
as reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando 
de Azevedo em São Paulo, em 1933.  
4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 
consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 
 5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 
(1971-1996). 
6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) (SAVIANI, 
2009, p. 143-4). 
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Os períodos descritos por Saviani (2009), para a nossa pesquisa de tese 

representam linha norteadora temporal, possibilitando a leitura dos marcos das 

políticas públicas da Educação, em que a população do campo era invisibilizada e a 

população negra sequer “existia”. Tal afirmação emoldura os recortes da sequência 

alusiva, desta forma, corroboramos com Nascimento (2003) ao assinalar que 

historicamente, sabe-se que a educação do campo esteve fora da agenda 
política do país, ignorada e marginalizada, pois sempre esteve reduzida à 
escolinha rural voltada a ensinar as primeiras letras (visão utilitarista da 
educação), a professora desqualificada/leiga e a massas e analfabetos/as. 
Nunca houve interesse por parte das políticas públicas educacionais de se 
pensar num projeto político-pedagógico que abrangesse a realidade do 
campo [...] (NASCIMENTO, 2003, p. 4). 

Do segundo ancoradouro, em diante, as paisagens serão ilustrações 

articuladas a cada período. Nossa proposta é delinear os (des)acontecimentos nas 

formações pedagógicas e as implicações na Educação Escolar da População 

Afrodescendente Quilombola do Campo. Como também perceber que é urgente e 

pertinente “arrastar” os marcos históricos e legais para a formação docente inicial e 

continuada, pois compreendemos que o sentimento de pertença é fundamental para 

que professoras, professores e estudantes se reconheçam enquanto sujeitos da 

história. 

O 1º (primeiro) período, no intervalo entre 1827- 1890, com duração de 63 

(sessenta e três) anos, iniciamos com o recorte da Lei de 15 de outubro, de 1827, o 

ordenamento legal apresenta o sintoma da opressão e invisibilização da população 

negra e do campo. Os negros desconsiderados como cidadãos, portanto nenhuma 

menção lhes eram dirigidas, conforme o registrado, 

Art. 1º – Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá 
escolas de primeiras letras que forem necessárias. Art. 2º –(...)podendo 
extinguir as que existem em lugares pouco populosos e remover os 
Professores delas para as que se criarem, onde mais aproveitem, dando 
conta á Assembleia Geral, para final resolução. (...) Art. 5º (...) e os 
Professores, que não tiverem a necessária instrução deste ensino, irão 
instruir-se em curto prazo e á custa dos seus ordenados, nas escolas das 
capitais. Art. 6º – Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro 
operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as 
noções mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, e 
os princípios de moral cristã e de doutrina da religião católica apostólica 
romana, proporcionados á compreensão dos meninos; preferindo para as 
leituras a Constituição do Império e a História do Brasil.(...) Art. 12º – As 
mestras, além do declarado no artigo 6º, com exclusão das noções de 
geometria e limitando a instrução da aritmética só ás quatro operações, 
ensinarão também as prendas que servem á economia doméstica; e serão 
nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que, sendo 
brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 
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conhecimentos nos exames feitos na forma do art. 7º. Art. 13º – As mestras 
vencerão os ordenados e gratificações concedidos aos mestres. [...] (LIMA, 
2009, p. 240-2). 

As atribuições das mestras apresentavam direcionamento opressor e a 

inexistência das escolas nas localidades pouco povoadas impingiam a negação da 

educação as minorias. Outro aspecto importante é a instrução, ou seja, a formação 

docente acontecia por meio de instruções, as quais eram bancadas pelos mestres. 

Os conteúdos a serem ministrados eram apresentados em forma de artigo de Lei. 

Desde o Império que o desinteresse na educação pública é facilmente 

identificado e a “escola rural” é desconsiderada, tendo em vista, que as orientações 

de 1827, por si só, apresentam estas conclusões.  

A primeira escola normal, criada no Brasil, é datada de 1835, na cidade de 

Niterói, a segunda na Bahia, em 1836 e no ano de 1845 a do Ceará.  Manoel 

Bergström Lourenço Filho, em Conferência proferida no Palácio Tiradentes, no Rio 

de Janeiro, em maio de 1940, a convite do Departamento de Imprensa e 

Propaganda, desvela peculiaridades acerca deste descaso com a instrução popular 

[...], mas, fora disso, pouco se aproveitaram as províncias das faculdades 
que lhes eram concedidas. O tipo de cultura estava definido, e se explicava 
pelo tipo de economia dominante no País: a produção tinha como 
fundamento o braço servil. Como poderia interessar ao povo a educação do 
tipo que as escolas do tempo ministravam? [...] em1837 criava-se um liceu, 
depois Colégio Pedro II. E o Segundo Reinado prossegue sem mais 
vigorosas medidas em prol da educação popular. Considerado cômodos 
reinantes mais cultos de sua época, Pedro II demonstrava, repetidamente, o 
seu interesse pessoal pelas coisas do ensino; em seu governo, porém, não 
se fez executar qualquer programa educacional de larga envergadura. [...] 
(LOURENÇO FILHO, 2002 p. 19). 

[...], em 1882, o Ministro Rodolfo Dantas, depois de discutir a interpretação 
do estabelecido no Ato Adicional, salientava a importância de se 
disseminarem escolas normais pelas províncias e de criar um fundo 
econômico para o incremento da educação popular. (LOURENÇO FILHO, 
2002, p. 20). 

A Conferência proferida em 1940 apresenta um tom de indignação com os 

acontecimentos de 60 (sessenta) anos antes, porém, estamos em 2019, 80 (oitenta) 

anos após, com indignações da mesma envergadura, para os dias atuais. O 

conferencista prossegue: “mas a economia do Império estava fundada na escravidão 

e no latifúndio. O tipo de cultura era o de uma civilização agrária, a que a educação 

do povo não interessava diretamente” (2002, p.20).   

No entanto, em meio as adversidades, apresentamos uma heroína histórica, 

para que conheçamos e não esqueçamos, pois se destaca nesse período, a atuação 
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da professora, escritora e poeta, negra, Maria Firmina dos Reis, em São Luís do 

Maranhão, que 

Em 1847, com vinte e cinco anos, Reis vence concurso público para a 
Cadeira de Instrução Primária na cidade de Guimarães  - MA, conforme 
registra seu biógrafo Nascimento Morais Filho (1975). E, ainda segundo 
este autor, ao se aposentar, no início da década de 1880, funda, na 
localidade de Maçaricó, a primeira escola mista e gratuita do Maranhão e 
uma das primeiras do País. O feito causou grande repercussão na época e 
por isso foi a professora obrigada a suspender as atividades depois de dois 
anos e meio29. 

E outro herói ilustra a galeria deste percurso, trata-se de Teodoro Sampaio, 

nasceu em 1855 na cidade de Santo Amaro/ Bahia, filho de uma escrava do 

engenho Canabrava, 

[...]aos 10 anos, foi levado para o Rio de Janeiro pelo padre (Manoel?) e 
internado no colégio São Salvador, onde mais tarde se tornou 30professor 
de Matemática, Filosofia, História, Geografia e Latim. Logo depois de 
formado na Escola Politécnica, em 1877, voltou à Bahia e negociou a 
alforria de sua mãe e de seus dois irmãos, que ainda eram escravos[...]. Um 
dos maiores engenheiros do país, além de geógrafo e historiador, Teodoro 
foi o primeiro a mapear a região da Chapada Diamantina. Suas anotações 
ajudaram Euclides da Cunha a escrever Os Sertões. Foi também um dos 
homens públicos de maior importância nos debates e projetos urbanísticos 
do país, no final do século XIX e início do XX. [...] 

Em 1901, lançou o livro O Tupy na Geografia Nacional, obra reconhecida 
como referência fundamental no estudo do Tupy e de sua influência na 
formação cultural do país [...]. 

Um registro importante, acerca da população negra é quanto a “preocupação 

com o ensino universitário, uma vez que a universidade no Brasil já nasce com 

participação de negros ilustres, como é o caso de Teodoro Sampaio, filho de 

escrava, engenheiro e geógrafo, fundador da Escola Politécnica da USP” (CUNHA 

JÚNIOR, 2003, P.50). 

A invisibilização da população negra, oculta suas importâncias e 

protagonismos na história da educação e história do Brasil, como os grandiosos 

personagens citados e outros heróis que alumiarão o percurso, desta pesquisa. 

O segundo período, de 1890 a 1932, abrange os pós “libertação dos 

escravos” e ‘desimpério’ – as seções 4.1 e 4.2 contemplam informações que 

apresenta a crueldade, inclusive em forma de leis, e o descarte da população negra, 

                                                             
29 Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/322-maria-firmina-dos-reis. Acesso em:19 
de julho de 2019. 
30http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/teodorosampaio. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/322-maria-firmina-dos-reis
http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/teodorosampaio
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tudo emaranhado num universo de poder latifundiário que foi a base da formação 

tirânica do Brasil, assim 

Para reverter esse quadro de marginalização no alvorecer da República, os 
libertos, ex-escravos e seus descendentes instituíram os movimentos de 
mobilização racial negra no Brasil, criando inicialmente dezenas de grupos 
(grêmios, clubes ou associações) em alguns estados da nação 
(DOMINGUES, 2007, p 103). 

Foi quando nasceu o movimento negro, estrutura fundamental, nos 

corredores de luta durante todo o século XX e de acordo com Domingues,  

Movimento negro é a luta dos negros na perspectiva de resolver seus 
problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos 
preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado 
de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural 
(DOMINGUES, 2007, p. 101). 

Nessa perspectiva, afirmamos que a formação docente se ampara na 

correlação do Movimento Negro e demais Movimentos Sociais, como as principais 

referências para a formação docente. A construção das Identidades de Resistência é 

perceptível ao longo do século XX, embora no nascedouro, o cunho era 

[...] eminentemente assistencialista, recreativo e/ou cultural, as associações 
negras conseguiam agregar um número não desprezível de “homens de 
cor”, como se dizia na época. Algumas delas tiveram como base de 
formação “determinadas classes de trabalhadores negros, tais como: 
portuários, ferroviários e ensacadores, constituindo uma espécie de 
entidade sindical (2007, p. 103). 

[...] em São Paulo, apareceram o Club 13 de Maio dos Homens Pretos 
(1902), o Centro Literário dos Homens de Cor (1903), a Sociedade 
Propugnadora 13 de Maio (1906), o Centro Cultural Henrique Dias (1908), a 
Sociedade União Cívica dos Homens de Cor (1915), a Associação Protetora 
dos Brasileiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, o Centro da Federação dos 
Homens de Cor;6 em Pelotas/ RG, a Sociedade Progresso da Raça 
Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e Souza (1918).7 Em 
São Paulo, a  agremiação negra mais antiga desse período foi o Clube 28 
de Setembro, constituído em 1897. As maiores delas foram o Grupo 
Dramático e Recreativo Kosmos e o Centro Cívico Palmares, fundada em 
1908 e 1926, respectivamente [...] (2007, p. 103). 

Mas, o trotar da história, vai desenhando a necessidade de resistir e, assim, o 

desfecho legal é oriundo da resistência. Navegando no período da República, 

Fonseca (2007) pincela algumas orientações, advertências e normas direcionadas 

as/aos docentes, o que justifica reconhecer os movimentos de resistência como 

“escolas”, atentemos na mensagem, do paraninfo das alunas da Escola Normal de 

Belo Horizonte, no ano de 1909, o educador mineiro Aurélio Pires: 
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Não pensem que encontrarão nas escolas crianças louras e dóceis como 
pombas, tereis, pois, que vos avir, não raro, com alunos grosseiros, 
rebeldes, bravios, em cujo coração haverá explosões súbitas e formidáveis 
da ferocidade primitiva de antepassados selvagens. Pois bem, são 
precisamente estes que mais necessitam que inoculeis nas almas o marífico 
leite da ternura humana, [de] que nos falou o bondoso Machado de Assis 
[Pires, 1909, p. 17, grifos do original.  (2007, p. 39). 

Quatrocentos anos de escravização, homens e mulheres, arrancados a força 

de suas pátrias, comercializados como mercadorias, transportados feito pedras, e 

mesmo assim estas criaturas, as quais lhe foram extraídas toda a dignidade 

humana, elas construíram um País com suas mãos, sangue, seivas, almas e 

lealdade a mãe TERRA. 

As pinceladas de Fonseca (2007), apresenta outros registros da formação 

normalista, recheada de orientações, quanto a negação da população negra, como 

descrito 

No diário escrito por Helena Morley, que, entre outras coisas, narra suas 
experiências como estudante na Escola Normal de Diamantina, durante os 
anos de 1893 a 1895, encontramos uma passagem que caminha em 
direção ao que foi revelado pela documentação censitária em relação à 
superioridade numérica dos negros nas escolas e ao etnocentrismo que se 
encontra registrado na fala de Aurélio Pires. Helena Morley descreve sua 
primeira experiência como professora, aos 15 anos, quando foi substituir 
uma mestra e registra sua percepção da escola destacando a condição 
racial dos alunos: “o que será de mim se for obrigada a largar a Escola, 
estudo, minhas colegas e tudo para ir ensinar a meninos pretos e burros no 
Rio Grande?” (MORLEY, 1998, p. 275). 

A inexperiência e baixa expectativa da normalista em relação aos alunos 
fizeram com que ela não resistisse a um único dia de aula. Ao comunicar à 
mestra da escola – que era também sua tia – que não tinha condições de 
lhe substituir, obteve a seguinte resposta quando propôs o nome de uma 
outra professora como substituta: “O quê? Não volta? Então quer me 
desiludir e me convencer de que uma mulata como Zinha é mais capaz do 
que você?” (MORLEY, 1998, p. 279).  

A professora de nome Zinha foi quem se tornou a substituta da tia de 
Helena Morley na escola e, pelo menos durante o período da substituição, 
tivemos uma situação idêntica à descrição do viajante Burmeister: alunos 
negros que tinham uma professora da mesma condição (FONSECA, 2007, 
p. 40). 

Vamos abrir uma janela e focar a lente, em mais um personagem heroico, 

pois com louvor, este homem negro pobre, compõe a galeria dos professores. A 

ausência na história da educação e do Brasil, dos protagonistas oriundos da 

população negra, designa o porão da história a personagens cujas importâncias são 

imensuráveis, o destaque é para Juliano Moreira, “frequentemente designado como 

fundador da disciplina psiquiátrica no Brasil” (ODA e DALGALARRONDO, 2000, p. 

178), nasceu na Bahia, na cidade de Salvador, em 1873, entrou no curso de 
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medicina aos 13 anos, na Universidade da Bahia, e em 1891, com 18 anos graduou-

se, 

[...] com a tese "Sífilis maligna precoce". Cinco anos depois, era professor 
substituto da seção de doenças nervosas e mentais da mesma escola. De 
1895 a 1902, frequentou cursos sobre doenças mentais e visitou muitos 
asilos na Europa (Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Escócia). 

De 1903 a 1930, no Rio de Janeiro, dirigiu o Hospício Nacional de 
Alienados. Neste, embora não fosse professor da Faculdade de Medicina do 
Rio, recebia internos para o ensino de psiquiatria. Aglutinou ao seu redor 
médicos que viriam a ser, eles também, organizadores ou fundadores na 
medicina brasileira, de diversas especialidades: neurologia, psiquiatria, 
clínica médica, patologia clínica, anatomia patológica, pediatria e medicina 
legal, tais como Afrânio Peixoto, Antonio Austregésilo, Franco da Rocha, 
Ulisses Viana, Henrique Roxo, Fernandes Figueira, Miguel Pereira, Gustavo 
Riedel e Heitor Carrilho, entre outros (ODA e DALGALARRONDO, 2000, p. 
178). 

Os recortes a seguir, embora datados do século XIX, são atualíssimos, 

portanto, de suma importância para as reflexões acerca de formação,   

Em seu discurso de posse, ao ser aprovado no concurso para professor da 
Faculdade de Medicina da Bahia, em maio de 1896, Moreira descreveu de 
forma tão elegante quanto contundente o que parece ser sua experiência 
pessoal com relação ao marcante preconceito de cor na sociedade 
brasileira de então. Endereçando-se "(...) a quem se arreceie de que a 
pigmentação seja nuvem capaz de marear o brilho desta faculdade (...)", 
disse: "Subir sem outro bordão que não seja a abnegação ao trabalho, eis o 
que há de mais escabroso. (...) Em dias de mais luz e hombridade o 
embaçamento externo deixará de vir à linha de conta. Ver-se-á, então que 
só o vício, a subserviência e a ignorância são que tisnam a pasta humana 
quando a ela se misturam (...). A incúria e o desmazelo que petrificam (...) 
dão àquela massa humana aquele outro negror [...] (ODA e 
DALGALARRONDO, 2000, p. 178). 

[...] Para ele, na luta contra as degenerações nervosas e mentais, os 
inimigos a combater seriam o alcoolismo, sífilis, as verminoses, as 
condições sanitárias e educacionais adversas, enfim; o trabalho de 
higienização mental dos povos, disse ele, não deveria ser afetado por 
“ridículos preconceitos de cores ou castas [...] (ODA e DALGALARRONDO, 
2000, p. 178). 

Vale, remissão a seção 4.1, onde destacamos que a educação voltada para 

os povos do campo, cuja população era superior a urbana, não figurava entre as 

prioridades das políticas públicas, tanto do império quanto da República. 

Desta forma, assinalamos que no ordenamento jurídico brasileiro a Educação 

Rural surge nas primeiras décadas do século XX. Esse evento se deu, em 

consequência, do amplo debate nos meios sociais, econômicos e políticos, em que a 

preocupação era voltada às alterações no comportamento migratório da população, 

essas diferentes forças acreditavam que a educação seria importante para conter o 
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movimento migratório e elevar a produtividade no campo.  Em 1910 foram instituídos 

os patronatos agrícolas, cuja finalidade consistia na formação, de acordo com 

OLIVEIRA (2003), de “cidadãos úteis”, pois  

aquele grande contingente humano que não tem direito a escolha de sua (s) 
identidade(s). Estes excluídos sociais – econômicos e/ou políticos – não 
possuem a possibilidade de assumirem identidades à sua própria escolha, 
por isso, recebem de outros grupos identidades que os estigmatizam e 
desumanizam. O mais dramático é que, nessa posição, não há vontade 
individual que consiga superar seu estereotipo. Você é excluído do espaço 
social em que as identidades são buscadas, escolhidas construídas [...] 
(BAUMAN, 2005, p. 46 apud ATAÍDE, 2007, p. 54). 

Essas inquietações ficaram registradas nos annaes dos Seminários e 

Congressos Rurais realizados na época. No ano de 1923, durante o 1º Congresso 

de Agricultura do Nordeste Brasileiro, constava na pauta das questões agrícolas a 

serem estudadas meticulosamente, a importância dos Patronatos. 

A Educação Rural, cuja nomenclatura era Ensino Agrícola, sua alocação era 

dividida entre as pastas do Ministério da Agricultura (MA) e Ministério da Saúde e 

Educação (MSE) descaracterizando o objetivo da educação escolar da população 

campesina em que 

[...] um dos aspectos da atuação do Ministério da Agricultura durante a 
Primeira República consistiu justamente em fomentar uma política de 
Ensino Agrícola calcada num conjunto de práticas destinadas a 
arregimentar mão-de-obra, mediante os mais variados mecanismos, todos 
pautados pelo autoritarismo inerente à construção do mercado de trabalho 
no país. [...] (MENDONÇA, 2008, p. 2).  

Foi na década de 1920, que surgiu a ideia de Ruralismo Pedagógico, neste 

período o Brasil não acenava com nenhuma proposta “decente” para a educação 

rural, desta forma inquietações entravam em ebulição. 

Nesse segundo período de formação, o destaque para o surgimento de 

importante instrumento de Resistência, a denominada Imprensa Negra, que vem a 

ser os  

[...] Jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas 
questões. Para um dos principais dirigentes negros da época, José Correia 
Leite, “a comunidade negra tinha necessidade de uma imprensa 
alternativa”, que transmitisse “informações que não se obtinha em outra 
parte”.12 Em São Paulo, o primeiro desses jornais foi A Pátria, de 1899, 
tendo como subtítulo Órgão dos Homens de Cor. Outros títulos também 
foram publicados nessa cidade: O Combate, em 1912; O Menelick, em 
1915; O Bandeirante, em 1918; O Alfinete, em 1918; A Liberdade, em 1918; 
e A Sentinela, em 1920. No município de Campinas, O Baluarte, em 1903, e 
O Getulino, em 1923. Um dos principais jornais desse período foi o Clarim 
da Alvorada, lançado em 1924, sob a direção de José Correia Leite e Jayme 
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Aguiar. Até 1930, contabiliza-se a existência de, pelo menos, 31 desses 
jornais circulando em São Paulo. A imprensa negra conseguia reunir um 
grupo representativo de pessoas para empreender a batalha contra o 
“preconceito de cor”, como se dizia na época. Surgiram jornais dessa 
mesma natureza em outros estados, como a Raça (1935), em 
Uberlândia/MG, o União (1918), em Curitiba/PR, O Exemplo (1892), em 
Porto Alegre/RS, e o Alvorada, em Pelotas/ RS. Este último – publicado com 
pequenas interrupções de 1907 a 1965 – foi o periódico da imprensa negra 
de maior longevidade no país. (DOMINGUES, 2007, p. 104). 

E assim, a Imprensa Negra, desde seu nascedouro, se reveste dos papéis de 

recursos e instrumento didático pedagógico, pois as pautas estampadas em suas 

páginas sob a editoria de verdadeiros heróis, a exemplo de José Correia Leite31, se 

avolumam em valioso repertório, onde estão cristalizadas informações sócio 

históricas e culturais da População Negra Afrodescendente.  

Rumo ao 3º (terceiro) período, o mais curto, um intervalo de apenas 07 (sete) 

anos 1932 -1939, onde a Formação Docente, ainda, se deforma ética moral filosófico 

histórico e antropologicamente, perceptível no artigo publicado, em 1935, na Revista 

Ensino, em Minas Gerais, onde a professora Georgina Machado da Cruz, adverte, 

em relação a prática cultural do canto, 

O canto orfeônico ou coral constitui proveitoso atrativo e manifestação 
vibrante dos sentimentos raciais, que assinalam as qualidades 
características de um povo... nos tangos, e maxixes, nos sambas e extratos 
de revista, concentram-se quase sempre, palavrões e termos baixos que 
debilitam na alma da criança, a ânsia irresistível de perfeição, de beleza e 
de verdade. Não representando cabedal valioso e meio educativo, 
essas peças devem ser banidas das escolas que visam triunfo 
completo da educação [Cruz, 1935, pp. 5-7] (FONSECA, 2007, p. 41, 
grifos nossos). 

O que vai sendo desenhado nas escolas, é uma formação pautada na 

desorientação de princípios humanos, valores vociferados para perpetuação de uma 

                                                             
31José Correia Leite nasceu no dia 23 de agosto de 1900. Autodidata, teve incentivo de uma antiga 
patroa, professora, para que estudasse sozinho. Tornou-se um dos expoentes do movimento negro 
brasileiro. Com Jayme de Aguiar, fundou o jornal O Clarim, rebatizado posteriormente de O Clarim 
d’Alvorada, publicado entre os anos de 1924 a 1932, onde Correia atuou como diretor responsável, 
redator, repórter e gráfico. Ainda no início do jornal, começou a ter notícias sobre o processo de 
discriminação racial nos Estados Unidos que muito o influenciou. João Correia tinha a preocupação 
de construir um diálogo com os pesquisadores que se debruçavam sobre a questão racial. Assim, ele 
colaborou com depoimentos e material bibliográfico para diversos trabalhos sociológicos, como 
Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo – pesquisa dirigida por Roger Bastide e 
Florestan Fernandes; A Integração do Negro na Sociedade de Classes – tese de Florestan 
Fernandes; Racial Consciousness and Policial Atitudes and Behavior of Blacks in São Paulo, Brazil – 
tese de Michael Mitchell; e A Imprensa Negra em São Paulo – tese de Miriam Nicolau Ferrara. 
Também participou de diversos congressos, seminários e convenções, como o III Congresso de 
Culturas Negras das Américas – PUC / SP, 1982, mostrado no documentário Ori de Raquel Gerber. 
Foi entrevistado ainda para a realização de documentários cinematográficos, como O Negro da 
Senzala ao Soul, da RTC, e A Escravidão, de Zózimo Bulbul. Faleceu em 27 de fevereiro de 1989, 
em São Paulo, aos 88 anos de idade. Disponível em: 
http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/josecorreialeite. 

http://antigo.acordacultura.org.br/herois/heroi/josecorreialeite
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superioridade moldada na cor da pele, professoras formadas, com o “dever” de 

instruir uns e domar outros. Um Brasil, beirando quarenta anos de República, pouco 

ou quase nada dedicava à educação dos campesinos e a população negra, nem as 

sombras lhes eram aferidas, pois a sedimentação colonialista escravocrata era a 

composição do congresso e poder econômico. 

E no ano de 1934, foi promulgada a Carta Magna, considerada inovadora, 

pois apresentou algumas garantias cidadãs, em cujo texto determinava a educação 

como direito de todos, bem como sua gratuidade e reafirmava a proposta acerca do 

Conselho Nacional de Educação. E no texto constitucional de 1934, a educação 

rural, passou a constar como um item específico, e em nome do interesse 

econômico do País o artigo 121, estabelecia as prerrogativas do trabalho agrícola e 

a proteção ao trabalhador rural, fixava salários e determinava, no parágrafo 4 

(quatro), a característica da educação nesse ambiente (TANNÚS, 2017): 

§4. O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em que se 
atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o 
homem no campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador 
nacional a preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas 
(BRASIL, 1934). 

 

No entanto, o instituído na lei, e a operacionalização, no que se refere às 

melhores condições para a população do campo, em especial a educação, o 

descompasso passa pela ausência de compromisso com as políticas públicas, como 

declarou Lourenço Filho, 

[...] carência de recursos da parte de muitos Estados, a que tem cabido 
sempre o encargo da formação do pessoal docente primário, pode explicar 
as profundas diferenças regionais nas realizações educativas, no número 
de escolas, tipos de instalações escolares, sistema de retribuição dos 
mestres, seu recrutamento e preparação; e, com isso e em tudo isso, o 
insuficiente desenvolvimento do ensino nas zonas rurais [...] (LOURENÇO 
FILHO, 1953, p. 54-5). 

Ultrapassados 40 (quarenta) anos do desimpério colonialista e mais de um 

século da primeira lei de educação, a escolaridade rural continuava sendo tratada 

como notas da caderneta dos senhores latifundiários, é o exposto, que em 1932, 

O Ministério da Agricultura, por seu Serviço de Fomento Agrícola, na 
mesma ordem de idéias, começou a estabelecer acordos de cooperação 
entre as inspetorias agrícolas regionais e os grupos escolares de vários 
Estados, robustecendo, assim, a idéia de que os mestres primários devem 
possuir preparação em técnicas agrícolas (LOURENÇO FILHO, 1953, p. 
66). 
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Em 1934, na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, surgiu a 

primeira experiência que objetivava preparar de forma especializada pessoal de 

ensino para as escolas rurais. Esta Escola Normal Rural, foi criada e mantida de 

forma privada. Sua implantação e funcionamento obedecia a um regimento vasto, 

aqui ilustraremos algumas notas importantes: 

A preparação consistia, 

[...] como se vê, as práticas agrícolas são iniciadas no curso intermediário, 
e, em todos os três anos do curso normal, como explica o regulamento, 
deverão acompanhar o estudo teórico com trabalhos de campo, duas vêzes 
por semana. Todo o ensino deve "ter feição essencialmente prática e 
utilitária, orientada sempre para o maior desenvolvimento e melhor 
produção das riquezas do solo, e, conjuntamente, para mais racional 
valorização do indivíduo e de seu trabalho" (art. 3. ° do Regulamento). Os 
exercícios físicos e as aulas de canto são administradas diàriamente, 
devendo utilizar o folclore nacional, dramatizações e atividades recreativas. 
A escola deve manter um museu pedagógico e agrícola, gabinetes de 
ciências físico-naturais, química e higiene rural. Para cada disciplina do 
curso, consigna o horário, pelo menos, três horas de trabalho semanal. 
(LOURENÇO FILHO, 1953, p. 76). 

Nosso destaque é da importância desta referência, no repertório de formação 

docente do campo, fica claro se tratar de projeto arrojado e inovador, em especial no 

contexto da região nordeste, no entanto para articular em dimensão mais ampla com 

as interferências da oligarquia político dominante, da época se faz necessário 

aprofundar os estudos sobre este tema, o que não comporta nesta pesquisa. Dentre 

muitos trabalhos direcionadas à escola, as considerações de Magalhães Júnior 

(2006), apresentam pertinência,  

Os elementos apresentados até aqui mostram uma escola de formação de 
professores ruralistas que se constituiu como espaço de exercício de 
práticas no meio rural; uma instituição reconhecida como precursora, 
inovadora e redentora; um espaço de vivências em que desejos, sonhos, 
conflitos e tudo o mais que é humano estava presente nas tentativas de 
formar, reformar e disciplinar, ações marcadas por valores de uma época 
que representa na história da educação o período de consolidação de 
políticas e práticas de formação de professores no Brasil. Este tempo 
merece ser constantemente interpretado para auxiliar a compreender um 
país em constante desafio de educar (2006, p. 9). 

Retomando a seção 4.2, registramos que em 1931, foi criada a Frente Negra 

Brasileira (FNB). Em avaliações, a posteriori, a FNB figura como a entidade mais 

importante entidade negra do Brasil, da primeira metade do século XX. As principais 

características da FNB, num amplo nível de organização, foram mantidas, com 

louvor, escola, grupos musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, 

disponibilização de serviços médico e odontológico, cursos de formação política, de 
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artes e ofícios. Somando-se a essas características fundantes, sua grandiosidade se 

deve também a,  

[...] delegações – espécie de filiais – e grupos homônimos em diversos 
estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Bahia), arregimentou milhares de “pessoas de cor”, 
conseguindo converter o Movimento Negro Brasileiro em movimento de 
massa. Pelas estimativas de um de seus dirigentes, a FNB chegou a 
superar os 20 mil associados [...] (DOMINGUES, p. 106). 

Se a preocupação com o negro e sua participação nas atividades de 
construção do perfil nacional frequentou o pensamento dos intelectuais que 
circulavam pelos meios acadêmicos e institucionais, também perpassou as 
reflexões e as ações de afrodescendentes que, à época, buscavam formas 
de alterar o modo como o grupo era representado e discutir as interferências 
dessas representações na definição de suas relações socioeconômicas na 
sociedade brasileira, na década em que se comemorariam os 50 anos de 
abolição da escravatura (SOUZA, s/d). 

Importante instrumento de fala da FNB, o jornal A Voz da Raça, circulou entre 

os anos de 1933 e 1937. Desta forma, na década de 1930 a população negra tinha a 

convicção do seu protagonismo, a certeza da sua importância na formação da 

sociedade brasileira e os registros ficaram impressos, configurando a participação da 

população negra, na ocupação do lugar de resistência, oferecendo elementos para a 

reescrita da história da educação do Brasil. 

 

Figura 22 - Cabeçalho do primeiro número do jornal “A Voz da Raça” 

 

Fonte: Portal GELEDÉS 

 

No ano de 1936 é fundada a Frente Negra Pernambucana e o Centro de 

Cultura Afro-Brasileira, por Solano Trindade, 

juntamente com o poeta Ascenso Ferreira, o pintor Barros e o escritor José 
Vicente Lima. Esse órgão tinha como objetivo, dentre outros, promover a 
pesquisa da afrodescendência na cultura e na história, buscar a expressão 
afro-brasileira na literatura e nas artes em geral, além de promover a 
divulgação de intelectuais e artistas negros. Em seu documento de 
fundação, o Centro de Cultura Afro-brasileira proclama: “não faremos lutas 
de raças, porém ensinaremos aos irmãos negros que não há raça superior, 
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nem inferior, e o que faz distinguir uns dos outros é o desenvolvimento 
cultural. São anseios legítimos a que ninguém de boa-fé poderá recusar 
cooperação (FARIA apud TRINDADE, 1981, p. 15). 

Solano Trindade32, foi figura importante no cenário cultural do Brasil, 

principalmente nos círculos de luta pelos direitos da população negra, teve atuante 

participação como poeta, literato e articulador das Artes em geral. 

Eis que se apresenta, o ano de 1937 e junto com ele é instaurado o “Estado 

Novo” e a partir da sanha ditatorial, as organizações políticas dentre as quais a 

Frente Negra Brasileira diluíram-se. Nesse episódio os movimentos sociais, a 

exemplo do Movimento Negro, esvaziaram-se. 

Mas, as sementes permaneceram incólumes e no ano de 1938, aconteceu o 

Congresso Afro-Campineiro, cuja organização teve a colaboração de Abdias do 

Nascimento, em início de sua longeva militância, traduzida na grande referência que 

se tornou como professor, ator, criador do teatro negro, poeta, escritor, ativista 

político.  

Em, 1937, aconteceu o, Congresso da Bahia (o anterior foi em Recife, dois 

anos antes), com a participação de Donald Pierson, Clóvis Amorim, Aydano de 

Couto Ferraz, Martiniano Bonfim (líder de terreiro), Manoel Diegues Jr, Arthur Ramos 

e Edison Carneiro e também de Jorge Amado, cuja fala discorreu acerca  da 

presença africana na música nacional de Cuba e aponta às mudanças na forma 

como os intelectuais brasileiros vêm o negro na vida cultural brasileira, 

Através da leitura dos Anais dos Congressos constatamos que alguns textos 
insistem na necessidade de promoverem-se alterações significativas nas 
relações da sociedade brasileira com os afro-brasileiros, e de modo mais 
direto, Edison Carneiro apresenta (no primeiro Congresso) um texto 
intitulado “Situação do negro no Brasil”, no qual aponta a legislação e a vida 
política econômica e social como responsáveis pela fixação do negro em um 
lugar desprestigiado; a tônica dos Congressos entretanto não foi a avaliação 
ou análise dos modos como a sociedade brasileira recusava ou limitava a 
participação do negro na sociedade brasileira. Embora o trânsito entre os 
intelectuais e os participantes dos movimentos políticos reivindicatórios 
possam ser constatados, os dois congressos evidenciam maior interesse 
por grupos aos quais não se pode negar o trabalho de resistência ao 
apagamento das culturas e tradições negras, mas que não explicitavam 

                                                             
32 Francisco Solano Trindade nasceu em 24 de julho de 1908, em Recife-PE, filho do sapateiro 
Manoel Abílio e da doméstica Emerenciana Quituteira. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios da capital 
pernambucana, tendo concluído o equivalente ao ensino médio atual.  Ainda criança estabeleceu 
contato com a cultura popular e o folclore, levado pelas mãos do pai que, nos dias de folga, dançava 
Pastoril e Bumba-meu-boi nas ruas do Recife. O carnaval, suas figuras, o maracatu, e o frevo 
fascinavam o menino. A pedido da mãe, analfabeta, lia novelas, literatura de cordel e poesia 
romântica, que ambos apreciavam. Em 1935, casou com Maria Margarida – terapeuta ocupacional e 
coreógrafa – com quem teve quatro filhos. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/429-solano-trindade. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/429-solano-trindade
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tanto seu engajamento em projetos de maior intervenção na vida pública 

brasileira (SOUZA, sd). 

Antes de seguir para o 4 º (quarto) e longo período insistimos na importância 

das trajetórias dos movimentos sociais, com uma tônica no movimento negro, da 

imprensa escrita e dos anais de congressos, que juntos formam um bojo, nos quais 

podemos considerar importantes fontes de “organização de formação docente”, 

nossa a afirmativa é amparada em Arroyo que esclarece 

os coletivos populares não chegam à escola esperando que seu passado 
seja levado em conta para glorificá-lo, mas para reconhecer que foi um 
passado de memórias pesadíssimas de opressão, genocídio, culturicídio, de 
colonização, de preconceitos eugenistas e, sobretudo, de resistências, de 
conformação de identidades coletivas, de valores, saberes, culturas. Não 
vêm da pré-história dos não tempos, mas fazem parte do tempo-história 
legitimado (2003, p. 321). 

O quarto período é o próximo ancoradouro, 1939-1971, duração de trinta e 

dois anos, neste intervalo de tempo, o Brasil passou por uma Constituição, golpe 

militar e atos institucionais. Na sombra do fim da segunda guerra mundial e do 

Estado Novo, a principal marca da Constituição de 1946, foi a restauração da ordem 

democrática. 

Ainda em 1936, a UNESCO propõe algumas recomendações, para a escola 

rural, em especial a formação de mestres, a atuarem neste segmento, as 

recomendações não foram recebidas como diretrizes ou alicerce para propostas, no 

entanto, seguindo o mesmo “modelo” do Império e com reflexos marcantes nos 

tempos atuais (quase terceira década do século XXI), quanto às disparidades entre 

os estados, como também às regiões, no que se refere às orientações e 

implantações de medidas que objetivem melhorar as condições educacionais da 

população, em especial neste caso, a rural.  

As políticas públicas são tratadas como propostas de “um governante” em 

detrimento da política de estado. A ilustração abaixo é um recorte da proposta 

implantada pelo governo paranaense, de acordo com o item 1533 das 

recomendações da UNESCO, 

[...] por meio dos Cursos Normais Regionais na vigência do primeiro 
governo de Moysés Lupion (1947 – 1951), atendendo ao prescrito no item 
15, identifica-se a presença do modelo das missões pedagógicas e culturais 

                                                             
33 15) Que l‟action de l‟école soit completée ou fàcitée par l‟organisation d‟oeuvres périscolaires et 
postscolaires, telles que les cercles de jeunes fermiers ou de jeunes fermières, les bibliothèques 
itinérantes, les séances de radio rurale ou de cinématographe éducatif, les missions pédagogiques et 
culturelles, l‟enseignement par correspondance etc. (UNESCO. Recommandations, 1977, p. 19) 
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(les missions pédagogiques et culturelles) como uma das atividades 
passíveis de serem vividas e praticadas pelos professores das zonas rurais. 
As atividades denominadas então como periescolares ou pós-escolares, 
assim como as bibliotecas que, se não eram itinerantes, o eram da 
responsabilidade do professor da escola primária rural, e demais recursos 
que se atribuíam à responsabilidade do professor, foram no Paraná, 
enfaticamente recomendados [...] (MIGUEL, 2011, p. 24). 

Assim, um estudo solicitado pela UNESCO sobre a preparação de pessoal 

docente para escolas primárias rurais, foi elaborado pela Universidade do Brasil e 

publicado em francês e em inglês, na obra intitulada “La Formation Professionnelle 

du Personnel Enseignant Primaire”. Em 1953, Lourenço Filho, publicou um artigo do 

referido estudo, selecionamos alguns recortes para ilustrar este percurso: 

para a formação do pessoal docente destinado a escolas rurais, 
consideráveis esforços vêm sendo realizados, no Brasil, desde algum 
tempo. Experiências pioneiras houve nesse sentido, antes da lei orgânica 
do ensino normal, que é de janeiro de 1946; em consequência dessa 
providência do governo federal é que, no entanto, o movimento tomou maior 
firmeza e expansão. Já no ano de 1951, funcionavam 121 cursos normais 
regionais, de par com as escolas normais comuns, então, em número de 
434. A maioria desses cursos regionais ainda não apresenta perfeitas 
condições de organização e funcionamento; muitos deles, porém, estão 
realizando trabalho digno de ser conhecido e analisado. Deles 
destacaremos dois, para descrição especial: o da Escola Normal Rural de 
Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará, o mais antigo, pois que seus 
trabalhos datam de 1934; e os serviços de treinamento, formação e 
aperfeiçoamento da Fazenda do Rosário, no município de Betim, Estado de 
Minas Gerais, iniciados em 1948. 

[...] A carência de recursos da parte de muitos Estados, a que tem cabido 
sempre o encargo da formação do pessoal docente primário, pode explicar 
as profundas diferenças regionais nas realizações educativas, no número 
de escolas, tipos de instalações escolares, sistema de retribuição dos 
mestres, seu recrutamento e preparação; e, com isso e em tudo isso, o 
insuficiente desenvolvimento do ensino nas zonas rurais (LOURENÇO 
FILHO, 1953, p. 64). 

Desta forma, a avaliação de Lourenço Filho, é consonante com o exemplo do 

Estado do Paraná, no período de 1947 a 1951, e no tratamento com a educação 

rural de forma geral. O tempo cronológico, ultrapassa da metade o século XX, e a 

formação de professores, sequer é citada na Lei e a educação rural, continua 

expurgada das políticas públicas, algumas experiências mais arrojadas, estão 

limitadas às situações pontuais e, assim, fica posto a tensão nas reconfigurações da 

memória e cultura escolar, tanto docente, quanto discente, possibilitando assumir 

esta tensão nas políticas e nos currículos de formação e de Educação Básica, 

oferecendo  novas dimensões e densidades aos programas e currículos (ARROYO, 

2012). 
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Torna-se relevante esclarecer que Lourenço Filho era um defensor da escola 

novista e que pouco ou quase nada articulou em favor da Educação Rural, no 

entanto os dados apresentados em relação às melhorias e tal, apenas contribui em 

desvelar, sua  retórica como névoa, para camuflar as lacunas provocadas pelo 

sistema opressor, que ele representava.  

O relatório elaborado pela Universidade do Brasil, apresenta dados, cujo 

vocabulário “técnico”, a exemplo de auxílio, treinamento, como também o 

desconhecimento pedagógico, reforça o quão diminuta se dava a atenção na 

formação docente para atuação na educação da população campesina, apresentava 

objetivos  pedagógicos, nos quais “partindo dos interesses egoístas dos opressores, 

egoísmo camuflado de falsa generosidade, faz dos oprimidos objetos do seu 

humanitarismo, mantém e encarna a opressão. É instrumento de desumanização” 

(FREIRE, 1983, p 43). Abaixo mais um recorte ilustrativo do relatório 

A política federal para o desenvolvimento do ensino normal regional, ou 
rural, realizada a partir de 1947, tem consistido em auxílios distribuídos a 16 
Estados e 4 Territórios, para a construção de 51 edifícios, e ampliação ou 
reforma de outros 19; esses auxílios totalizam 120 milhões de cruzeiros. 
Tem a ação federal contribuído também para a estimulação de cursos 
regionais de treinamento e aperfeiçoamento de mestres rurais, quer eles 
hajam passado, anteriormente, quer não, por escolas normais. Por esse 
modo, os dois aspectos têm sido focalizados: o da formação de novos 
mestres, com preparação de cunho regional. e o treinamento de mestres já 
em serviço, para coordenação de seu trabalho à nova orientação que se 
procura firmar (1953, p. 78).  

Sem perder de vista o histórico da seção 4.1, registramos que em 1945, 

surgem as Ligas Camponesas, porém em 1948, as organizações dos trabalhadores 

foram desmoronadas. Até o ano de 1954, o número de organizações camponesas 

era bem pequeno e raras mantinham o nome de Liga. Sigamos pontuando, 

intercalando, ilustrando e aos poucos será desvelada a relação das Ligas com a 

Educação do Campo.  
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Figura 23 - Chapéus Ligas Camponesas34 

 

Foto: Marcos Issa. Umburanas- BA.2017 

 

Em 1955, no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, foi criada a 

Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPP), é quando 

ressurge as Ligas Camponesas no Nordeste. No mesmo ano dois acontecimentos 

históricos, relacionados às Ligas, em agosto o Congresso de Salvação do Nordeste 

de suma importância para o movimento camponês e, em setembro, organizado pelo 

grandioso Josué de Castro35, ocorreu o Primeiro Congresso de Camponeses de 

Pernambuco. Este Congresso de setembro de 1955 foi a mola propulsora para o 

agigantamento das Ligas Camponesas, que fecundaram em vários municípios de 

Pernambuco e, consequentemente, em outros estados brasileiros, a exemplo da 

vizinha Paraíba, que se apresentava como um dos braços mais expressivos do 

movimento. 

Dessa forma, torna-se importante destacar que desde o ressurgimento, as 

ligas deixaram o papel de organizações, transformando-se num movimento agrário, 

de amplo contingente de trabalhadores rurais e também agregando os urbanos. O 

                                                             
34 Nota da pesquisadora: O título da imagem, foi registrado pelo autor (Marcos Issa), pela 
representatividade da foto: Plantar, Semear, Colher + Despalhar, Trançar. Dar Forma. Chapéus= 
Proteção do Sol+ Fonte de Renda + Tradição + Cultura e Todos Juntos Representa a União das 
Ligas Camponesas (Movimento Agrário). 
35 Difícil descrevê-lo em poucas palavras ou mesmo em uma única profissão. Josué foi médico, 
geógrafo, cientista, deputado, romancista, defensor da Reforma Agrária e apoiador das Ligas 
Camponesas, fundador e primeiro presidente do órgão das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura, a FAO. Nos mangues de Recife, conheceu o ciclo da fome que ligava os homens aos 
caranguejos. Nos latifúndios de Pernambuco, viu a miséria causada pela concentração e as cercas 
que dividiam não apenas a terra, mas o mundo: entre aqueles que comiam e os que não se 
alimentavam. Investigou, denunciou e combateu a fome nos cinco continentes. (Miguel Stedile) 
https://mst.org.br/2018/09/05/josue-de-castro-precursor-da-reforma-agraria-popular/. 

https://mst.org.br/2018/09/05/josue-de-castro-precursor-da-reforma-agraria-popular/
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movimento tinha como objetivos básicos lutar pela reforma agrária e a posse da 

terra. 

Durante o período ditatorial varguista, acirrou-se a opressão e, assim, os 

movimentos negros e a imprensa negra foram obrigados a manter o silêncio. No 

entanto, pontuamos, que a garantia de direitos e plena cidadania foram sempre 

negadas para a população negra, tanto nos regimes autoritários, quanto nos mais 

abertos. 

Nossa insistência, em conjugar os movimentos sociais aos avanços postos 

nas legislações atuais e o conhecimento das lutas e trajetórias, quando inseridas 

nas propostas curriculares,  contribuem na apropriação do sentimento de pertença e 

compreensão do processo histórico, uma vez que  “uma das valências mais 

preciosas dos movimentos sociais e suas lutas é o de transformar o próprio 

conhecimento convencional construído a respeito deles” (SOUSA SANTOS, 2017 p. 

9), é inquestionável que a ausência da história dos movimentos sociais neste caso, 

os agrário e negro, constitui um lacuna irreparável na formação docente, pois “os 

movimentos têm um valor epistemológico intrínseco, são produtores de um tipo 

específico de conhecimento, o conhecimento nascido na luta” (2017, p. 9). 

E no mapeamento, regressamos à seção 4.2, com mais elementos que 

ratificam a importância do Movimento Negro e das diversas formas encontradas para 

resistir, reivindicar e se fazer visível, pois as tardias conquistas, em especial a 

educação mais de 100 (cem) anos após a libertação dos escravos, foram resultantes 

da trajetória dos movimentos organizados. 

Em 1943, em Porto Alegre, João Cabral Alves fundou da UHC (União dos 

Homens de Cor), historicamente, reconhecido como um dos mais importantes 

agrupamentos. Nos departamentos da UHC o destaque para educação, pois em seu 

estatuto o primeiro artigo atestava que a finalidade primordial objetivava  “elevar o 

nível econômico, e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional, para 

torná-las aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, em todos os 

setores de suas atividades” (DOMINGUES, 2007,108). A UHC ampliou-se em 

espaços curto de tempo e na segunda metade dos anos 1940, 

[...] abriu sucursal ou possuía representantes em pelo menos 10 Estados da 
Federação (Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Paraná), estando 
presente em inúmeros municípios do interior. Somente no estado do 
Paraná, a UHC mantinha contato com 23 cidades em 1948. Em linhas 
gerais, sua atuação era marcada pela promoção de debates na imprensa 
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local, publicação de jornais próprios, serviços de assistência jurídica e 
médica, aulas de alfabetização. No início da década de 1950, 
representantes da UHC foram recebidos em audiência pelo então 
Presidente Getúlio Vargas, ocasião em que lhe foi apresentada uma série 
de reivindicações a favor da “população de cor”. No Rio de Janeiro, os 
dirigentes da entidade tornaram-se “figuras proeminentes, seja no ativismo 
seja na vida pública. Este é o caso, por exemplo, de José Bernardo da Silva, 
eleito deputado federal por dois mandatos consecutivos a partir de 1954”. 
Algumas dissidências ou mesmo agremiações homônimas surgiram a partir 
da UHC. Dentre elas, merecem nota o aparecimento da União Cultural dos 
Homens de Cor (UCHC), que era dirigida por José Pompílio da Hora, no Rio 
de Janeiro, e a fundação da União Catarinense dos Homens de Cor 
(UCHC), em Blumenau, em 1962. A implantação da ditadura militar, em 
1964, concorreu para o arrefecimento de muitos grupos dos movimentos 
sociais no país, e a UHC não ficou incólume a esse processo 
(DOMINGUES, 2007, p. 108). 

Dentro da dinâmica do movimento negro e o caráter educativo que seu líderes 

imprimiam nas lutas, o TEN (Teatro Experimental do Negro), criado em 1944, no Rio 

de Janeiro, então capital federal, é sem sobra de dúvida, um alicerce referencial na 

educação, sua proeminente liderança foi Abdias do Nascimento, que em suas 

palavras o TEN: 

[...] se propunha a resgatar, no Brasil, os valores da pessoa humana e da 
cultura negro-africana, degradados e negados por uma sociedade 
dominante que, desde os tempos da colônia, portava a bagagem mental de 
sua formação metropolitana européia, imbuída de conceitos pseudo-
científicos sobre a inferioridade da raça negra. Propunha-se o TEN a 
trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, através da educação, 
da cultura e da arte. (1997, p. 72). 

O TEN a partir dos registros de sua fundação, consiste em leitura 

“obrigatória” para a compreensão da relação entre Arte, História, Educação e Lugar 

Social, cujo depoimento de Abdias do Nascimento, aponta nesta direção, ao tratar 

da recepção por parte da imprensa e da academia: 

[...] A menção pública do vocábulo “negro” provocava sussurros de 
indignação. Era previsível, aliás, esse destino polêmico do TEN, numa 
sociedade que há séculos tentava esconder o sol da verdadeira prática do 
racismo e da discriminação racial com a peneira furada do mito da 
“democracia racial. [...] sempre evitaram até mesmo mencionar o tabu das 
nossas relações raciais entre negros e brancos, e o fenômeno de uma 
cultura afro-brasileira à margem da cultura convencional do país[...] 
(NASCIMENTO, 1997, p. 72). 

Abdias e sua comovente trajetória de luta para a visibilização da população 

negra, com uma atenção aprofundada do diálogo que perpassa por toda sua obra 

com os líderes ancestrais a exemplo de Zumbi, elucida inúmeras reflexões. E no ano 

de 1950, inspirado no TEN Solano Trindade,  
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funda em Caxias, na Baixada Fluminense, ao lado da esposa, Margarida 
Trindade, e do sociólogo Edison Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro, que 
contava com um elenco formado por domésticas, operários e estudantes e 
tinha como projeto estético-ideológico "pesquisar na fonte de origem e 
devolver ao povo em forma de arte". Ainda na década de 1950, os 
espetáculos de canto e dança apresentados pelo TPB foram levados a 
vários países da Europa36. 

A nossa reflexão, é para o momento atual- 2019, que a ausência de diálogo 

das instituições de formação, tanto da Educação Básica, quanto da formação 

docente inicial e nas ações formativas, atreladas aos sistemas educacionais 

municipais, mantem o funcionamento distante ou estanque da história “recente” e 

antiga. 

Os sujeitos, docentes e educandos, ocupam os espaços físicos escolares, no 

entanto estão desvinculados da sua própria história e se constituem como as vítimas 

deste processo de invisibilização e apagamento das suas culturas ancestrais. A 

tríade, História, Educação e Cultura a partir de Abdias, nos remete a opressão e 

libertação, onde Dussel acena,  

[...]. Cada sujeito ético da vida cotidiana, cada indivíduo concreto em todo 
seu agir, já é um sujeito possível da práxis da libertação, enquanto como 
vítima ou solidário com a vítima fundamentar normas, realizar ações, 
organizar instituições ou transformar sistema de eticidade. No entanto, o 
próprio desta ética, ou seu referente privilegiado, é a vítima ou comunidade 
de vítimas que operará com “o/s sujeito/s” em última instância (DUSSEL, 
2007, p. 519). 

Ainda, no ancoradouro do TEN, que enleva nosso desejo de percorrer mais a 

trilha deste “movimento”, fonte de inspiração, de admiração e principalmente de 

aprendizado, outros recortes do depoimento de Abdias, 

Teríamos que agir urgentemente em duas frentes: promover, de um lado, a 
denúncia dos equívocos e da alienação dos chamados estudos afro-
brasileiros, e fazer com que o próprio negro tomasse consciência da 
situação objetiva em que se achava inserido. Tarefa difícil, quase sobre-
humana, se não esquecermos a escravidão espiritual, cultural, 
socioeconômica e política em que foi mantido antes e depois de 1888, 
quando teoricamente se libertara da servidão. A um só tempo o TEN 
alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados entre operários, 
empregados domésticos, favelados sem profissão definida, modestos 
funcionários públicos – e oferecia-lhes uma nova atitude, um critério próprio 
que os habilitava também a ver, enxergar o espaço que ocupava o grupo 
afro-brasileiro no contexto nacional. Inauguramos a fase prática, oposta ao 
sentido acadêmico e descritivo dos referidos e equivocados estudos. Não 
interessava ao TEN aumentar o número de monografias e outros escritos, 
nem deduzir teorias, mas a transformação qualitativa da interação social 
entre brancos e negros [...] (NASCIMENTO, 1997, p. 72). 

                                                             
36 Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/429-solano-trindade. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/429-solano-trindade
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E finalmente, sobre o TEN, que foi além de ser um teatro experimental, alçou 

o lugar de escola da cidadania, pois dentre suas bandeiras de luta estampava-se a 

proposição de criação de legislação antidiscriminatória para o país. As peças 

encenadas apresentavam um caráter de identidade com a cultura afrodescendente e 

os textos escolhidos em sua maioria escritos pelos literatos, envolvidos em todo o 

processo. Sua importância e inserção na literatura de formação é inegável, 

principalmente na compreensão da legislação ora posta e as possíveis articulações 

social, histórica, cultural e educacional, nossa discussão parte do entendimento que  

Se não se produzem e promovem outros discursos e conceitos que existem 
atualmente, mas se silenciam ou se restringem a espaços e círculos muito 
reduzidos, então se gerará uma naturalização do discurso que hoje se ouve. 
Essas visões da realidade, que de forma implícita e explicita são declaradas 
por meio desses conceitos e discursos dominantes, parecerão “naturais”, 
como as únicas existentes e lógicas, e serão as que representam o 
denominado senso comum (TORRES SANTOMÉ, 2013, p. 281). 

Diante do exposto, defendemos uma formação pautada no diálogo, onde é 

possível se remeter aos percursos históricos onde entendemos que “O método 

dialógico também envolve trabalho, mas traz um potencial de criatividade e ruptura 

que oferece recompensas inesperadas, a iluminação para ambas as partes” 

(FREIRE; SHOR, 2011, p. 88). 

Em 1964, com o golpe militar, o TEN e outros movimentos emudeceram e em 

1968, Abdias do Nascimento, foi para o exílio, desta forma, aconteceu sua extinção. 

No ínterim, relativo ao período de surgimento da UHC e TEN, os dois agrupamentos 

empreenderam ações que elevaram suas visibilidades, todavia outros grupos de 

lutas antirracista se moveram pelo país, dando suas ricas e amplas contribuições, 

[...] além deles, articulou-se o Conselho nacional das Mulheres Negras, em 
1950. Em Minas Gerais, foi criado o Grêmio Literário Cruz e Souza, em 
1943; e a Associação José do Patrocínio, em 1951. Em São Paulo, surgiram 
a Associação do Negro Brasileiro, em 1945, a Frente Negra Trabalhista e a 
Associação Cultural do Negro, em 1954, com inserção no meio negro mais 
tradicional. No Rio de Janeiro, em 1944, ainda veio a lume o Comitê 
Democrático Afro-Brasileiro – que defendeu a convocação da Assembleia 
Constituinte, a Anistia e o fim do preconceito racial –, entre dezenas de 
outros grupos dispersos pelo Brasil (DOMINGUES, 2007, p. 110). 

Antes de desembarcar em 1961 e embaladas no cerne dos movimentos negro 

e agrário, destacamos a importância da imprensa para a compreensão sócio 

histórica do papel docente e da docência assumida pela imprensa e movimentos 

sociais,  pois  “A imprensa negra é fonte privilegiada para o estudo do pensamento 

social e político negro” (SANTOS, sd, p. 2), o Jornal Quilombo editado pelo TEN 
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registrou aspectos culturais importantes para a desinvisibilização da  População 

Negra e “os jornais também  se dedicavam a noticiar a vida social da comunidade 

negra, visando uma divulgação de sua organização social” (BALSALOBRE, 2010, p. 

21) no período tratado anteriormente a  voz da população  negra, foi  impressa, 

Em São Paulo, surgiram o Alvorada (1945), O Novo Horizonte (1946), 
Notícias de Ébano (1957), O Mutirão (1958), Níger (1960); em Curitiba, o 
União (1947); no Rio de Janeiro, o Redenção (1950) e A Voz da Negritude 
(1952). Registrou-se, ainda, o aparecimento da revista Senzala (1946), em 
São Paulo (DOMINGUES, 2007, p. 110). 

No início desta seção, grafou-se que desde o nascimento do movimento 

negro, ainda no século XIX, a luta contra a discriminação racial esteve presente 

como ponto de pauta prioritário, no entanto apenas em 1951 foi aprovada a Lei 

1.390/51 ou Lei Afonso Arinos, que estabelece/estabelecia como contravenção 

penal a discriminação de raça, cor e religião. A lentidão no processo de conquista de 

direitos, caracteriza-se como desumana. Torna-se necessário destacar, que também 

no ano de 1951, foi criado o Conselho Nacional de Mulheres Negras. 

O que apreendemos das políticas de formação para a escola rural até o ano 

de 1961, a estrutura era fundamentada na concepção de Ruralismo Pedagógico e a 

corrente que se contrapunha a este modelo apresentava adaptações retalhadas, 

uma “maquiagem” cujo modelo era a escola urbana. Ainda podemos analisar como 

uma tentativa de apresentação de propostas para erradicar o analfabetismo nos 

moldes autoritários, delegando os poderes ao estado, inclusive de decidir sobre a 

escolha dos cidadãos, quanto à região habitar, se rural ou urbana. De uma forma ou 

de outra o autoritarismo estava presente, como atestava os documentos de 

orientações e o perfil da professora. 

Ainda na década de 1950, alguns programas de alfabetização, direcionados 

aos adultos foram lançados pelo governo, numa tentativa de colocar pequenos 

“rebocos numa cratera imensa”, que era a população rural, entregues à própria sorte 

ou melhor a sanha do latifúndio coronelista, totalmente desamparadas. Nesta 

década, a população brasileira rural padecia de inúmeros problemas, tais como 

desnutrição e alto índice de mortalidade infantil e, desse modo,  

segundo Carvalho (2009, p. 28), tal quadro sinalizava para a necessidade 
de um trabalho educativo amplo e continuado junto às populações rurais”. 
Para atingir esse objetivo, foi criado, em 1949, o Serviço de Assistência 
Rural (SAR), sob a coordenação de D. Eugênio de Araújo Sales, que, à 
época, era Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Natal. O Serviço de 
Assistência Rural promovia assistência ao meio rural através da parceria 
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entre a Igreja Católica e alguns leigos militantes. Este trabalho era realizado 
no Rio Grande do Norte e foi utilizado, também, no ano de 1950, na Missão 
Rural de Itaperuna (RJ) e na Campanha Nacional de Educação Rural 
(CNER). No ano de 1952, o SAR e a CNER firmaram convênio para 
promover missão rural de cunho permanente (BORGES, 2012, p. 58). 

A igreja assistencialista entrou em cena, mas também trazia nas suas ações a 

ligação do homem com a terra e desejo de cidadãos que gozassem dos seus 

direitos, principalmente na educação e combate à fome. A imagem de um país de 

analfabetos, não agradava aos governantes, desta forma, as campanhas mais 

destacadas foram a Campanha Nacional de Educação Rural, em 1952, e a 

Campanha nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. O tempo dedicado 

para alfabetizar, o material didático e a (anti)formação dos docentes expressavam a 

ausência de cuidados e compromisso com esta população do campo. 

Neste período alguns educadores, dentre os quais, Paulo Freire, com ideias 

progressistas vão imprimindo suas marcas, em contraposição ao continuísmo 

opressor e manipulador, nas discussões de “base”, é o início do Pensamento 

Freireano, 

Afinal, o empenho dos humanistas não pode ser o de luta de seus slogans 
dos opressores, tendo como intermediário os oprimidos, como se fossem 
“hospedeiros” dos slogans de uns e de outros. O empenho dos humanistas, 
pelo contrário, está em que os oprimidos tornem consciência de que, pelo 
fato mesmo de que estão sendo “hospedeiros”, como seres duais, não estão 
podendo Ser. Esta prática implica, por isto mesmo, em que o acercamento 
as massas populares se faça, não para levar-lhes uma mensagem 
“salvadora”, em forma de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo 
com elas, conhecer, não só a objetividade em que estão, mas a consciência 
que tenham desta objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos 
e do mundo em que e com que estão (FREIRE, 1983, p. 101). 

Neste ancoradouro um dos pontos mais pitorescos é a primeira Lei de 

Diretrizes para Educação, no entanto é necessário contextualizar que, de 1956 a 

1961, foi o período de governo de Juscelino Kubitschek, no qual as políticas 

estavam voltadas ao desenvolvimento industrial, com a entrada da indústria 

automobilística e início de desestabilização da rede ferroviária. Com relação a isso, 

o ensino técnico assumiu o papel de suprir a demanda com profissionais que os 

novos tempos exigiam, deixando, então, a agenda da Educação Rural estanque.  

Jânio Quadros foi eleito com a força do capital e renunciou em seguida, desta 

forma, João Goulart assumiu o governo enlaçado às forças que elegeram Jânio e 

ele, Jango. Neste cenário político, de 1956 a 1961, é que a primeira LDB da 

Educação se fermentou, e em 20 de dezembro de 1961, foi sancionada a LEI Nº 
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4.024, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a seguir destacados 

artigos e parágrafos concernentes à educação rural, em consonância com o objeto 

desta pesquisa  

Art. 31. As emprêsas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem 
mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuíto para 
os seus servidores e os filhos desses. 
§ 1º Quando os trabalhadores não residirem próximo ao local de sua 
atividade, esta obrigação poderá ser substituída por instituição de bolsas, na 
forma que a lei estadual estabelecer. [...]  
Art. 32. Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias 
para as crianças residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a 
freqüência às escolas mais próximas, ou propiciar a instalação e 
funcionamento de escolas públicas em suas propriedades. 
Art. 57. A formação, de professôres, orientadores e supervisores para as 
escolas rurais primárias poderá ser feita em estabelecimentos que lhes 
prescrevem a integração no meio. 
Art. 105. Os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades, 
que mantenham na zona rural escolas ou centros de educação, capazes de 
favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações e 
atividades profissionais (BRASIL, 1961). 

Nos artigos 31 e 32 estão expostas as desobrigações do poder público com a 

Educação Rural, tanto na organização, quanto no ensino. A garantia do ensino 

primário rural é outorgada ao poder privado, explicitado na orientação dada as 

empresas. No art. 57, evidenciou-se que a formação docente é ainda no molde do 

Ruralismo Pedagógico, quanto ao artigo 105, o amparo a que se refere é 

relacionado às técnicas agrícolas. 

Desta forma, a Lei 4.024/1961, acabava por invisibilizar a educação primária 

da escola rural, pois no texto, salvos os destaques apresentados, inexiste qualquer 

menção a este segmento. O que, de acordo com Saviani (1996), descreve a 

omissão do Estado para com a educação popular, e nas peculiaridades da 

população campesina/rural. Como bem expressa Bauman, 

Feridos pela experiência do abandono, homens e mulheres desta nossa 
época suspeitam ser peões no jogo de alguém, desprotegidos dos 
movimentos feitos pelos grandes jogadores e facilmente renegados e 
destinados à pilha de lixo quando eles acharem que eles (os peões) não 
dão mais lucro (2005, p. 53). 

Em 1961, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), apresentou 

ao Governo Federal, proposta de convênio da criação do MOVIMENTO DE 

EDUCAÇÃO DE BASE (MEB), e desta forma utilizar as próprias emissoras de 

rádios, para desenvolver as atividades propostas pela orientação do movimento. 

Pela importância histórica do MEB, serão apresentados alguns recortes da trajetória, 

direcionados para a formação, à luz de Fávero (2004), 
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O primeiro objetivo do MEB era "ministrar educação de base às populações 
das áreas subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, 
através de programas radiofônicos especiais com recepção organizada". 
Explicitava: "Entende-se como educação de base o conjunto dos 
ensinamentos destinados a promover a valorização do homem e o 
soerguimento das comunidades. [...]. A proposta inicial do MEB, retomava 
em grandes linhas o conceito tradicional de educação de base, justificado 
pela Igreja católica como exigência de sua ação evangelizadora junto às 
massas. Essa proposta insere-se na tomada de consciência, por parte da 
Igreja, do subdesenvolvimento e da necessidade de sua superação. Em 
decorrência, o MEB foi criado, em colaboração com o Estado, para 
concretizar sua presença no social, junto aos pobres e injustiçados, através 
de um projeto educativo. Para a Igreja colocava-se nesse momento o 
problema das “reformas de base”, entendendo de modo específico as 
causas estruturais do subdesenvolvimento e, a partir daí, formulando 
proposta de superação da crise brasileira (MEB, 1965, p.19 apud FÁVERO, 
2004, p. 3-5). 

Na tessitura dos princípios defendidos pela CNBB é apresentado o mesmo 

espectro das propostas do Movimento Agrário, visto que a base seria formada na 

educação da massa popular, para que se fortalecessem em busca das reformas 

pretendidas. Neste período alguns setores da igreja católica sinalavam em direção à 

reforma agrária, porém, a aliança era com o governo e desta forma igreja católica 

representava o poder hegemônico. Historicamente, este foi o marco da igreja em 

direção as classes populares, mas, 

[...] o conteúdo da educação de base, tal como sintetizado em seus 
primeiros documentos, era impossível de ser desenvolvido nos limites da 
escola radiofônica, mesmo contando-se com a grande penetração do rádio 
no meio rural. Em termos concretos, o MEB corria o risco de ser mais uma 
campanha de alfabetização - o que justificaria por si só o apoio do Estado - 
e um novo meio de catequese - o que satisfaria a maioria dos bispos e do 
clero. Algumas aulas de saúde e associativismo, a divulgação de alguns 
procedimentos técnicos relativos à agricultura e algumas iniciativas junto às 
comunidades completariam um programa de massa. [...] (2004, p. 5-6). 

Em dezembro de 1962 aconteceu o 1º encontro de coordenadores do MEB, 

que se constituiu num momento de avaliação e reconceitualizações, redefinições de 

objetivos e ampliação do método para atingir os objetivos. Diante disso, a partir das 

discussões, ficou decidido: centrar o trabalho na conscientização, entendida como 

"processo educativo destinado a formar no homem a consciência histórica, a partir 

da consciência crítica da realidade" (FÁVERO, 2004, p. 9), e principalmente por se 

tratar de um processo educativo, as mensagens seriam embasadas num ‘corpo 

coerente de valores’, no entanto, 

[...] esses valores não deveriam ser impingidos, mas, "pelo diálogo e pela 
ação refletida, ser descobertos em conjunto com o grupo que se estava 
conscientizando". Mas não se tratava de um processo espontâneo; muito 
menos de um processo educativo sem objetivos. O importante seria não 
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impingir, não impor, e sim dialogar, descobrir em conjunto, na prática 
refletida (FÁVERO, 2004, p. 9). 

E ao final deste importante e decisivo encontro, numa coerência aos objetivos 

iniciais do Movimento e da proposição educativa, foi reelaborado o conceito de 

educação de base: 

Considerando as dimensões totais do homem, entende-se como educação 
de base o processo de auto-conscientização das massas, para uma 
valorização plena do homem e uma consciência crítica da realidade. Esta 
educação deverá partir das necessidades e dos meios populares de 
participação, integrados em uma autêntica cultura popular, que leve a uma 
ação transformadora. Concomitantemente, deve propiciar todos os 
elementos necessários para capacitar cada homem a participar do 
desenvolvimento integral de suas comunidades e de todo o povo brasileiro 
(MEB, 1962 apud FÁVERO, 2004, p. 10). 

Discorrer acerca do MEB é demarcar o impulso nas correntes “pedagógicas” e 

na ativa participação popular em especial a voz da população do campo. Ao registrar 

que o Movimento Agrário fora iniciado com as Ligas Camponesas, é importante 

destacar que estas foram determinantes para a organização e respectivas 

conceituações de inserção social. Nesse contexto, concomitante ao nascimento do 

MEB, surgiu a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular ( AP)  e no 

cenário,  Pe. Henrique de Lima, personagem que elaborou vários cursos para a JUC, 

como também embasou a originação da AP, portanto ele foi a personalidade 

essencial no redimensionamento do MEB quanto à nova visão de realidade, com 

base em nova visão de mundo, a partir de determinado conceito de homem e 

determinada concepção de história (FÁVERO, 2004). E assim o encontro de 

coordenadores do MEB, no final de 1962 suscitou um olhar e compromisso com a 

Cultura e Cultura Popular, na intrínseca relação com o processo de conscientização. 

Nos registros do MEB, os redimensionamentos dos conceitos estão postos, desta 

forma é possível afirmar, sobre a história da educação do Brasil, que o ano de 1961, 

consiste no Marco Zero de uma nova era, onde 

A cultura é o processo histórico (e, portanto, de natureza dialética) pelo qual 
o homem em relação ativa (conhecimento e ação) com o mundo e com os 
outros homens, transforma a natureza e se transforma a si mesmo, 
constituindo um mundo qualitativamente novo de significações, valores e 
obras humanas, e realizando-se como homem neste mundo humano 
[...] 
O MEB assumiu integralmente essa perspectiva e, como fez com o conceito 
de educação de base, relacionou o significado da cultura popular à 
conscientização, tendo em vista a opção por um projeto histórico de 
transformação: 
[...] 
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Como a integração de todos os homens na mesma cultura vincula-se a uma 
transformação dos padrões econômicos, políticos e sociais, a cultura 
popular está também vinculada à realização de um projeto histórico que 
pretenda aquelas transformações. Um projeto histórico condizente com uma 
cultura elaborada e participada por todos. Um projeto que possibilite a todo 
o povo assumir o seu papel de criador e sujeito de cultura da sociedade em 
que vive.  
Os temas cultura e cultura popular veiculados pelo MEB, colocavam-se 
entre os mais discutidos e divulgados nos e entre os movimentos de 
educação e cultura popular do início de 1960. Além da produção do Pe. 
Vaz, assumida pela AP e pelo MEB como orientação para os militantes e 
agentes, a fundamentação teórica do sistema Paulo Freire foi divulgada 
intensamente por todo o país, a partir do segundo semestre de 1963 e 
principalmente no início de 1964 (FÁVERO, 2004, p. 12). 

Este momento da primeira metade de década de 1960 foi impar na história da 

Educação do Brasil, pois transformou-se num período de envolvimento massivo, em 

que estudantes, educadores, universidades e igrejas entrelaçaram-se na tarefa de 

retirar a educação dos sistemas tradicionais de sala de aula e atirá-la para o povo: 

em práticas comunitárias, em círculos de cultura (BRANDÃO, 1982).  

Além do MEB, surgiram importantes e significativos movimentos, neste Marco 

Zero da nova era, tais como o Movimento de Cultura Popular (MCP), na cidade do 

Recife, no qual o Sistema Paulo Freire realizou as primeiras experiências de 

alfabetização e conscientização de adultos e as respectivas sistematizações se deu 

no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, em Recife. Outro 

movimento foi a Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, na cidade de 

Natal e a União Nacional dos Estudantes (UNE) criou o Centro Popular de Cultura 

(CPC) e surgiu também a Campanha de Educação Popular da Paraíba (CEPLAR). 

Destes movimentos tão importantes, a experiência de Paulo Freire no MCP 

direcionou-o para Angicos, cujos resultados desta vivência prática “arremessou” 

Paulo Freire para o Programa Nacional de Alfabetização (PNA), no qual o objetivo 

primordial era alfabetizar cinco milhões de pessoas. 

Tais movimentos, imprimiram nas páginas da história a formulação de uma 

Pedagogia da “Educação Popular”, numa concepção libertadora, formulada e 

difundida por Paulo Freire (SAVIANI, 2008). A formulação do pensamento Freireano 

tem como premissa que “a educação surgia como um instrumento de crucial 

importância para promover a passagem da consciência popular do nível transitivo 

ingênuo para o nível transitivo critico, evitando-se a sua queda na consciência 

fanática” (SAVIANI, 2008, p.335).  



133 
 

Portanto, a Nova Era da Educação37, cujo patrono é Freire nos abaliza a 

reconstruir a história da educação e redimensionar as formações docentes, iniciais e 

continuadas, direcionada aos docentes da educação escolar do campo e quilombola, 

fundamentadas nas suas histórias, historiografias e nos percursos históricos dos 

movimentos sociais (agrário e negro). Nossa afirmativa, tem como base Freire e o 

“reconhecimento de sua coerência na luta pela educação dos deserdados e 

oprimidos que no início do século XXI, no contexto da “globalização neoliberal”, 

compõem a massa crescente dos excluídos” (SAVIANI, 2008, p336). 

No ano de 1963, o MEB elaborou o livro de leitura “Viver é lutar” para recém-

alfabetizados das escolas radiofônicas do Nordeste, com forte conteúdo de 

conscientização, o referido título foi dos primeiros a ir para a “fogueira”, apreendido 

antes do Golpe de 1964, no estado da Guanabara pela polícia do então governador 

Carlos Lacerda. 

No ano de 1964, com o golpe e violação do processo constitucional, se 

instaurou o governo ditatorial militar - montado no processo de repressão, desta 

forma aconteceu desarticulação, bem como as suspensões das atividades, dos 

Movimentos de Educação Popular. 

O golpe de 1964 esfacelou as organizações, amordaçou o movimento negro, 

torturou e matou inúmeros professores e militantes da Educação Popular, censurou 

textos didáticos, livros literários, de História, Ciências Sociais, diversos autores das 

mais variadas áreas de conhecimento. A ditadura também destinou ao exílio 

professores, pesquisadores, líderes sindicais, escritores e aos mais diversos 

profissionais, a exemplo dos professores Abdias do Nascimento, Paulo Freire, Josué 

de Castro e Milton Santos. 

No ano de 1965 o MEB retomara parcialmente os trabalhos e sistematizou 

programa peculiar para ser usado nas escolas radiofônicas, articulado com um novo 

Conjunto Didático Mutirão e, desta forma, poderia aproximar o contato direto com os 

grupos locais. A animação popular e o treinamento de líderes foram as propostas 

mais expressivas desta reorganização didática. Pode-se dizer que importantes e 

significativas, pois foram desenvolvidas nos estados de Goiás e Maranhão, 

apresentando as práticas mais expressivas. Destarte, o MEB/Goiás, agrupou o 

programa nacional elaborado para 1965 com a sistemática de alfabetização 

                                                             
37 Estou usando esta nomenclatura, para caracterizar o Marco educacional da década de 1960, que 
originou as conquistas do final da década de 1990 até 2012. 
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proposta por Paulo Freire e, assim, desenvolveu um peculiar conjunto didático 

intitulado Benedito e Jovelina (FÁVERO, 2004). 

Tratar das consequências do período da ditadura não é objetivo desta 

pesquisa, no entanto vale a remissão as seções 1.1, 4.1 e 4.2 e nestas textualidades 

acrescentamos enfoques com algumas partes necessárias para o objeto da 

pesquisa em tese. Desse modo, aos desastrosos ecos na formação educacional 

escolar, que a ditadura exerceu, com suas diversas formas de repressão, tanto nas 

gerações que atuavam na docência no período 1964-1985, quanto as que estavam 

nos bancos escolares em todos os segmentos e também nas gerações 

subsequentes a este período. 

Os mensageiros  destes ecos na formação/educação foram  os livros 

didáticos, cujos conteúdos enalteciam a obediência, a militarização e a discriminação 

racial (como no caso de Meninos Travessos) embutindo nos papeis dos 

personagens a contundente invisibilização das classes populares em geral e da 

população negra em particular, o silenciamento do protagonismo da população 

negra, os  cargos criados na educação (a exemplo do supervisor escolar) com o 

objetivo de reprimir qualquer aresta onde fosse possível contextualizar a ditadura, 

nas orientações – repressoras- técnicas e  didáticas, no controle das salas de aulas, 

nos manuais de ensino, no silenciamento das vozes “pensantes”, no enaltecimento 

dos professores e professoras, identificados com o regime e com o “civismo”  

deturpado  e no tratamento dado as professoras leigas que atuavam nas escolas 

rurais, na sua maioria instaladas na propriedade dos coronéis  latifundiários.   

Contudo, no intervalo entre os anos de 1951 e 1964, o mundo e o Brasil 

vivenciaram muitos acontecimentos políticos mundiais, tais como a Revolução 

Cubana, a Guerra no Vietnam (na verdade a resistência a guerra americana), o 

massacre de Ipatinga em Minas Gerais, no ano de 1963. Pode-se considerar que foi 

um período de efervescência e atuação dos movimentos e associações a exemplos 

do TEN e UHC, conforme o explanado anteriormente, com atenção na articulação 

com a formação docente com o olhar nos percursos históricos. Neste período era 

possível elencar líderes da população negra, identificados a partir de trajetórias 

históricas sedimentadas. 

Nesta época as vozes negras despontavam, como professores e professoras 

atuantes na docência e nas participações efetivas das produções intelectuais 
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acadêmicas, literárias e jornalísticas, como Oracy Nogueira, Guerreiro Ramos e Lélia 

Gonzalez. 

Um projeto de pesquisa da UNESCO sobre relações raciais no Brasil publicou 

os livros “Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem”, de Oracy 

Nogueira e “Negra e Branca”, respectivamente nos anos de 1954 e 1955, em São 

Paulo.  

Em 1960, o Censo Demográfico Brasileiro coletou informações sobre cor e 

raça e apontou que os negros eram 9% (nove por cento) e pardos 29%, (vinte e 

nove por cento) - comprovando a política de branqueamento da população brasileira 

(SOARES, 2016).  Além disso, foi lançado o livro “Quarto de Despejo” de Carolina 

Maria de Jesus, em São Paulo/SP e em 21 de março, ficou instaurado, como Dia 

Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, circunscrito a partir do 

massacre de Sharpeville na África do Sul. 

Em 1961, criou-se a Fundação da Associação das Empregadas Domésticas 

de Campinas no Estado de São Paulo, a fundação tinha como principal objetivo de 

orientar as/os trabalhadoras/es em seus direitos. Todavia, podemos considerar que 

outros importantes objetivos permearam a associação, tais como articular 

campanhas educativas e de mobilização estadual e nacional, propiciar a troca de 

experiências entre os sindicatos, desenvolver políticas afirmativas na promoção de 

igualdade de oportunidades de gênero, combate à discriminação de raça, credo, 

idade e das minorias, inserir as trabalhadoras domésticas nas lutas gerais dos 

trabalhadores. O percentual de empregadas domésticas oriundas da população 

negra, na década de 1960, era quase 100% (cem por cento), no entanto, aqui 

importa-nos verificar apenas, neste marco, o fato que muitas mulheres que, 

escreveram e se inscreveram historicamente, tiveram na sua trajetória a função de 

empregada doméstica. 

Como exemplos ilustrativos Lélia Gonzalez, que se tornou professora, 

escritora, ativista e intelectual das mais respeitadas, foi empregada doméstica ainda 

criança. E Conceição Evaristo38, ícone da atualidade, referência imensurável é 

Mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com a dissertação 

Literatura Negra: uma poética de nossa afro-brasilidade (1996), e Doutora em 

Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas 

                                                             
38Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo
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malungos, cânticos irmãos (2011), na qual estuda as obras poéticas dos afro-

brasileiros Nei Lopes e Edimilson de Almeida Pereira em confronto com a do 

angolano Agostinho Neto. Em sua biografia Conceição Evaristo, aos 8 (oito) anos 

trabalhou como empregada doméstica. 

No ano de 1963, em 25 de maio, a Organização dos Estados Africanos e a 

ONU instituíram como o dia da África, o registro dessa data, é o de apresentar o 

quão é simbólico esta conquista, visto que a População do Continente Africano 

possui uma representação magnânima na história da humanidade, no entanto a 

colonização  e a exploração por parte dos  povos europeus e, mais adiante da 

América, relegaram os Povos Africanos, dando-lhes as piores experiências que o 

poder desumano pode causar, aos seus semelhantes, destarte a instituir o dia da 

África, sim deve ser considerada uma conquista. 

Ainda em1963, em 02 de dezembro, foi instituído como o Dia Nacional do 

Samba. Quanto ao Samba39, nasceu da mistura de ritmos africanos e seus mais 

ilustres e memoráveis representantes são afrodescendentes, tais como Ismael Silva, 

Cartola, Donga, Dona Ivone Lara, Jovelina, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, 

Tereza Cristina, Alcione. Desta forma o samba é elemento cultural, literário e de 

resistência dos afrodescendentes.  Portanto, consiste em repertório correlacionado 

as raízes da população negra. 

No ano de 1964, Florestan Fernandes, publica o livro “A integração do Negro 

nas Sociedades de Classe”, em que o autor denuncia a marginalização do negro na 

sociedade. Diante do fato, torna-se relevante destacar que Florestan Fernandes, 

desde a década de 1940, foi atuante na luta por uma educação pública de qualidade 

e prioritariamente includente. “Está mais do que patente que não sairemos do 

marasmo econômico e político sem transformarmos, de forma profunda e geral, o 

nosso sistema de ensino" (Fernandes, 1960, p.121), refletir acerca da formação 

docente para Educação Escolar do Campo e Quilombola requer um diálogo, ainda 

que breve com Florestan Fernandes, por seu perfil de educador, professor, 

                                                             
39O samba nasceu na Bahia, no século 19, da mistura de ritmos africanos e no Rio de Janeiro criou 
raízes e se desenvolveu, mesmo sendo perseguido. Durante a década de 1920, quem fosse quem 
fosse pego dançando ou cantando samba iria batucar atrás das grades porque o samba era ligado à 
cultura negra, anos depois é que passou a ser reconhecido como um símbolo nacional. a harmonia é 
feita pelos instrumentos de corda, como o cavaquinho e o violão e o ritmo é dado, pelo surdo 
ocupandeiro. Mas outros instrumentos foram sendo incorporados. “À medida que o samba evoluiu, 
ele ganhou novos sotaques, novos modos de ser tocado e cantado. É isso que faz dele um dos 
ritmos mais ricos do mundo”, afirma o músico Eduardo Gudin. https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-surgiu-o-samba/. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-samba/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-samba/
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pesquisador, cientista social, ativista político e deputado constituinte (1988), 

apresenta coerência em toda sua trajetória. Seus estudos relacionados à sociedade 

indígena, educação, modernização, negro nas sociedades de classes, entre outros 

temas convergiram na outorga de fundador da Sociologia Crítica no Brasil, a citação 

abaixo é um recorte ilustrativo da proposição de Florestan Fernandes na Constituinte 

de 1988, 

Atualmente, o que é necessário fazer para dar uma resposta criativa e um 
apoio decidido à regeneração da sociedade civil, provocada 
primordialmente pelas classes trabalhadoras em seu movimento orgânico e 
espontâneo, consiste em tomar como eixo da reflexão e da ação 
pedagógica a revolução que está se desencadeando, a qual põe o operário, 
o trabalhador agrícola e o homem pobre – em síntese, os oprimidos – como 
o sujeito principal do processo educativo (FERNANDES, 1989, p. 17). 

Este diálogo com Florestan é para nos lembrar que o golpe de 1964, 

interrompeu um percurso que acenava com luzes na educação e, também, para 

pontuarmos que Florestan Fernandes é referência preponderante na educação. No 

ano de 1969, Florestan foi exilado. A Escola Nacional Florestan Fernandes, em 

Guararema, na região metropolitana de São Paulo, é um centro de educação e 

formação, cuja a idealização é do MST e a escolha do patrono é justa, bem colocada 

e coerente, “a formação acadêmica, o estilo de pensamento e o compromisso com 

os problemas do povo têm suas raízes na formação humana; iluminam-se desde o 

horizonte do menino lá longe” (IANNI,1991, p.8), para com homem de princípios 

humanos tão grandiosos. 

O golpe de 1964 trouxe consequências para o movimento negro num 

retrocesso dos espaços conquistados e “desarticulou uma coalizão de forças que 

palmilhava no enfrentamento do “preconceito de cor” no país” (DOMINGUES, 2007, 

p.111), e mais,  

Seus militantes eram estigmatizados e acusados pelos militares de criar um 
problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil.34 De acordo 
com Gonzalez, a repressão “desmobilizou as lideranças negras, lançando-
as numa espécie de semiclandestinidade”. A discussão pública da questão 
racial foi praticamente banida (DOMINGUES, 2007, p. 111). 

Ainda em 1964, Lima Azevedo, do Movimento Popular Nacional de Libertação 

de Angola (MPLA) foi preso e torturado, sua libertação aconteceu após acordo 

diplomático, mediado por Abdias Nascimento, correspondente oficial brasileiro do 

MPLA. 
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Pausa para uma reflexão, a construção desta linha do tempo, envolta nos 

mais variados acontecimentos, é para endossar a imersão na base legal ora em 

vigor, pois reafirmamos que toda a nossa formação é permeada pelo contexto sócio 

político e cultural, portanto,  

A relação educação e sociedade não é de modo algum uma relação 
mecânica, automática, de simples contiguidade, justamente porque 
educação e sociedade não são duas realidades exteriores, completamente 
determinadas e autônomas, que existiriam uma ao lado da outra, embora 
associadas. A relação concretamente existente entre elas é de 
determinação recíproca, ou seja, a sociedade sempre determina a educação 
e ao mesmo tempo é por esta determinada (COELHO,1982, p. 40). 

No Rio de Janeiro, em1965, foi publicado o livro “O negro revoltado” de 

autoria de Abdias Nascimento40, cujo conteúdo é relativo aos Anais do I Congresso 

do Negro Brasileiro. Em16 de novembro de 1965 foi assinada pelo Brasil a 

Convenção 111, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) - que versa sobre a 

discriminação no emprego e as ocupações adotadas pela Conferência Internacional 

do Trabalho desde 1958. 

Em fevereiro de 1966 é decretado o Ato Institucional N° 3, que institui as 

eleições indiretas para governador e vice-governadores, demarcando as rupturas 

democráticas. Em outubro,  Artur da Costa e Silva, candidato da Aliança Renovadora 

Nacional ( ARENA), indiretamente,  é eleito,  presidente do Brasil. Em dezembro, é 

instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) o Pacto Internacional sobre 

os Direitos Humanos. O Brasil na contramão democrática. 

A Constituição de 1967 foi a reposta jurídica para legitimar, do ponto de vista 

normativo, o Regime Militar instaurado em 1964, estabelecido sob os fundamentos 

do mais bruto autoritarismo e a reversão dos princípios democráticos preconizados 

na Carta de 1946.  A Lei de Segurança Nacional de 11 de março de 1967, em seu 

artigo nº 33, item VI, assinalava como crime contra a segurança do Estado Brasileiro 

incitar publicamente ao ódio ou à discriminação racial, incluindo veiculação na 

imprensa, panfletos radiodifusão ou televisão e permitiu a perseguição política dos 

ativistas da luta antirracista, uma vez que os órgãos repressivos acusavam os 

                                                             
40 Abdias: - Houve, assim, um projeto de reunir o Congresso da Mocidade Negra, em 1928, em São 
Paulo, o que não chegou a se concretizar. Somente em 1938 eu e outros cinco jovens negros 
realizamos o I Congresso Afro-Campineiro e, em 1950, o Teatro Experimental do Negro promoveu o I 
Congresso do Negro Brasileiro, no Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.abdias.com.br/movimento_negro/frente.htm. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Renovadora_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://www.abdias.com.br/movimento_negro/frente.htm
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ativistas do movimento negro de incitar conflitos raciais existentes no exterior e eram 

veiculadores de propaganda “marxista”. 

Ano de 1968, em 3 de julho, foi sancionada a Lei nº 5.465, que dispunha 

sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola. Esta lei 

ficou conhecida como Lei do Boi, que demarca o estrangulamento em direção a 

reforma agrária e da Educação Popular Rural, sempre presentes nas pautas do 

Movimento Agrário e dos Movimentos de Educação Popular,  

Na aplicação da lei, o certificado que dá esta benesse é fornecido pelo 
INCRA. [...] qualquer casa que saia do perímetro urbano recebe o certificado 
do INCRA, de maneira que passou a ser praticamente um privilégio de 
todos, menos daqueles que, certamente por falta de poder aquisitivo, não 
têm uma casa de campo. Mais uma vez foi uma lei que veio a prejudicar 
pessoas de menor poder aquisitivo (OLIVEIRA, 1985: 18 apud 
MAGALHÃES, 2017, p. 451). 

[...] a “lei do boi”, destinada a atender os altos interesses da Nação no 
período marcado pela transformação das relações sociais no campo e que 
caminhava para o “milagre” econômico. Um sistema de cotas voltado para o 
desenvolvimento nacional fornece subsídios para o debate atual sobre o 
tema de ações afirmativas, assegurando-se a especificidade de cada 
projeto. A lei também fornece elementos para a compreensão do ruralismo 
como organização política, mostrando como a classe dominante agrária, 
heterogênea e contraditória em seu interior, unificou demandas e projetos 
em diversos âmbitos, como a sociedade civil, o Executivo e o Legislativo, 
para a consolidação de seus interesses, em especial a manutenção da 
estrutura fundiária altamente concentrada (MAGALHÃES, 2017, p. 461-2). 

É inquestionável a urgência de nos apropriarmos dos retalhos da história no 

tocante a manipulação na legislação, para o favorecimento da classe dominante. 

Assim, é preciso considerar que a Lei do Boi se configurou num escárnio e ferindo a 

dignidade da população rural campesina e, consequentemente, a população negra 

afrodescendente quilombola. A classe dominante que sempre manteve os 

privilégios, na atualidade usam de todos os artifícios na tentativa de deslegitimar a lei 

de 41cotas raciais. 

É importante destacar que o Congresso da Juventude Negra, no ano de 1949, 

teve como pauta de discussão o acesso do negro à universidade, (CUNHA JÚNIOR, 

2003), o surgimento do assunto, pela primeira vez, e a conquista legal, se deu num 

intervalo de 53 (cinquenta e três) anos. 

Fundado em São Paulo, no ano de 1968 (aquele que nunca terminou) o 

importante grupo Centro de Arte e Cultura Negra (CECAN), cujas as ações foram 

                                                             
41  Nota da pesquisadora: A lei de Cotas é de 2012, mas em 2002, foi instituída a Lei Diversidade na 
Universidade, dentro das políticas afirmativas, o que trouxe muita insatisfação ao “povo da casa 
grande” 
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disseminadas, na década seguinte, para todos os grupos políticos e de cultura negra 

do estado de São Paulo, (CUNHA JÚNIOR, 2003). 

Antes de dezembro, de 1968, o Brasil assina a Convenção Internacional 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, adotada pela ONU 

desde 1965, como também a Câmara de Comércio Afro-Brasileira em São Paulo 

realiza intercâmbio comercial com alguns países da África seguindo a política 

internacional da ditadura militar (SOARES, 2016). 

Em 3 dezembro de 1968, com efeito, chega-se ao ápice do autoritarismo, com 

a edição do denominado Ato Institucional nº 5 , que determinou o fechamento do 

Congresso Nacional, a supressão de direitos e garantias do cidadão,  proibição de 

reuniões,  imposição da censura aos meios de comunicação e expressões artísticas, 

à suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, bem como a 

autorização para intervenção federal em estados e municípios e decretação de 

estado de sítio.  Passados os quatro anos do golpe, em dezembro de 1968, foi o 

início da pior e mais brutal fase e face da Ditadura Militar, que encotrara na 

constitucionalização simbólica a autorização para agir no modus operandi revelado 

pela Comissão da Verdade (RECONDO, 2018). 

E surge a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, anunciada como norma que 

alterava a redação dos dispositivos da Constituição de 1967, na prática, os revogou 

para adequar as medidas de exceção que o governo vinha decretando à nova 

Carta Política. Isso ocorreu na tentativa de colorir de legalidade todo aquele cenário 

de perseguição, censura e repressão promovido pelo regime, com destaque para 

os infames Atos Institucionais.  

Nesse sentido, é significativo destacar que o Brasil passava, mais uma vez, 

por um período de constitucionalização simbólica, caracterizado pela enunciação de 

direitos e garantias que, na realidade, eram sistematicamente ignorados e violados 

pelo Estado (NEVES, 2007). 

Ainda, em 1969, as atividades da Fundação do Centro de Estudos Africanos 

da Universidade de São Paulo (USP), eram monitoradas pelo Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS). Clovis Moura e 

Florestan Fernandes, dirigiam a fundação, cujo funcionamento versava sobre a 

temática do negro brasileiro, com organização de palestras, seminários e na 

orientação de pesquisas acadêmicas. 
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A repressão impõe atos clandestinos e desmobilizações, mas a população 

negra, sempre lutou pela desinvisbilização. Mesmo assim tanto na educação, o 

protagonismo do Negro é ocultado, como também a história dos Movimentos Negro, 

é pouco contada. Cunha Júnior (2003) faz algumas considerações pertinentes, as 

quais corroboramos com a importância para compor o repertório do trajeto desta 

pesquisa 

Entre o fechamento da Frente Negra Brasileira, em 1937, e a abertura de 
um novo ciclo, o dos movimentos de consciência negra, em torno do ano de 
1970, existiu uma sequência de muitos movimentos espalhados por vários 
estados, gerando perto de uma centena de grupos com finalidades diversas. 
A literatura sobre movimentos negros não tem investigado esses grupos e, 
de modo geral, deixa a impressão de que houve uma interrupção dos 
movimentos negros entre 1937 e 1978 (FELIX, 1996; SILVA, 2000 apud 
CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 49). 

Diante da afirmativa do autor, apontamos duas questões.  A primeira, refere-

se a incompletude da história do Movimento Negro nesta pesquisa, especialmente 

no período que compreende os anos de 1937 a 1970, o que se deve a escassa 

literatura como afirma Cunha Júnior, a segunda é que o trajeto que ilustramos neste 

trabalho atende aos objetivos propostos, desta forma é importante destacar que,  

[...] as populações negras, em função de serem reprimidas, cultural e 
intelectualmente, têm sido levadas a não valorizar devidamente os seus 
feitos. Assim, as intensas manifestações políticas e culturais por nós 
realizadas não têm sido suficientemente valorizadas e passadas para as 
páginas da História do país. Aprendeu-se com o escravismo e com o 
racismo a se desvalorizar as coisas de negros (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 
49-50). 

Sobre a história do movimento negro entre as décadas de 1970 a 1990, Cunha 

Júnior (2003), denomina de "período da luta pela consciência negra", e para tanto 

esclarece, “da ênfase na aquisição de uma consciência negra e a pauta política e 

cultural dos grupos era despertar a consciência da importância do negro na 

sociedade brasileira” (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 50) e pontua, 

[...] o movimento tinha como principal característica assumir o ser negro e 
valorizar a cultura negra, como também, reivindicar a melhoria da situação 
socioeconômica dessa população. Um dos propósitos principais do período 
era a realização de um movimento popular de expressão negra. Como em 
todo movimento social, é importante reconhecer os seus antecedentes. De 
fato, a origem deste ciclo está nos movimentos anteriores, naqueles que 
continuaram depois da Frente Negra Brasileira. A este se somaram 
pequenos grupos de estudantes negros universitários, operários e 
funcionários públicos que discutiam a relação entre os movimentos políticos 
de esquerda e o movimento negro (2003, p. 50). 
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Os recortes históricos de Cunha Júnior apresentam o reencontro com a mãe 

África, “tínhamos muita informação das lutas de libertação africanas e isto produziu 

uma consciência nova de pertencimento ao ciclo de lutas do povo africano” (CUNHA 

JÚNIOR, 2003, p. 50), este diálogo histórico de “retorno” as raízes confirma a 

importância da revisão das matrizes curriculares dos cursos de licenciatura, dirigidos 

à formação docente para atuação na Educação Escolar Quilombola. As conquistas 

estão sedimentadas no percurso histórico, mais ilustrações que amplia, a 

aproximação, onde  

[...] A consciência negra levou a uma forte valorização de todos os 
elementos negros presentes na cultura nacional, principalmente a filosofia e 
a religião africanas. Candomblé e Socialismo eram discutidos em praças 
públicas, em pequenos grupos, em muitas cidades brasileiras (ARAÚJO, 
1996 apud (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 50). 

E reunidos na PUC-SP, neste espaço universitário, favoreceu aos negros 

significativo papel, pois [...] “eles dialogavam com intelectuais de esquerda e traziam 

alguns diálogos importantes para a formação política dos movimentos negros” 

(CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 52). 

Ao mesmo tempo, muitos grupos eclodiram, com uma característica bem 

peculiar do Movimento Negro, a informalidade, claro que a repressão, controle e, 

sobretudo, a vigilância dos anos de chumbo, contribuíram com este perfil,  

Um destes grupos políticos, por exemplo, se reunia todos os domingos na 
Praça da República, em São Paulo, onde havia um grande movimento das 
artes plásticas, que durou de 1968 a início da década de 1980, liderado por 
artistas negros ligados ao movimento popular, com laços com Solano 
Trindade, e que iam aos domingos vender suas obras (CUNHA JÚNIOR, 
2003, p. 50). 

Em meio a repressão, sob a névoa densa de chumbo dos anos setenta, 

piscam algumas luzes, assim como o Centro de Cultura e Emancipação da Raça 

Negra (CECERNE), criado em 1970, na cidade de Recife. 

No que se refere ao quinto período, de 1971 a 1996, a legislação educacional 

Lei nº 5692 fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras 

providências, sancionada em 11 de agosto de 1971.E mais uma vez, o que chama a 

atenção no quesito educação rural, é a exclusão da população campesina do projeto 

social global e, o que poderia ser uma preocupação na formação dos profissionais 

da educação, de forma subjetiva, fecha com o ajustamento às diferenças culturais. E 

também prevê a adequação do período de férias à época de plantio e colheita de 

safras, onde o regime deixava a brecha para a exploração da mão de obra infantil.  
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A Lei 5692/71 fomentou a priorização e poder dos meios de produção sobre a 

educação escolar, onde a escola objetivava uma formação direcionada ao mercado 

de trabalho, em agravo da formação geral, ampla e de direito dos sujeitos. Desta 

forma, a Educação Escolar Rural, o utilitarismo produtivo direcionou o foco para 

servir a produção agrícola, oferecendo uma educação mecânica, onde “adestram-se 

algumas pessoas [...], para a aquisição da capacidade de fazer as coisas, da 

habilidade de usar os utensílios mecânicos, destinados a criar conforto material e a 

prestar serviços pessoais” (DEWEY,1979, p.278). Uma lei de educação, onde a 

população rural é preparada para a manutenção de servidão aos latifundiários. 

A resistência levanta em 1971, e na cidade de Campinas (SP) é fundado o 

Grupo Evolução, sua atuação consistia na área político-cultural e mobilizações 

ativistas no interior do estado. 

Em novembro de 1971, na cidade de Porto Alegre, é fundado o Grupo 

Palmares e constitui-se num marco para conquistas e processo de conscientização, 

pois durante a semana de literatura Afro Brasileira, foi a primeira vez que se 

homenageou Zumbi dos Palmares. O poeta Oliveira Silveira (1941-2009), liderou 

este movimento, no qual alicerçou historicamente a criação do dia nacional da 

consciência negra, tanto com as iniciativas da sua constituição, quanto ao 

reivindicar, primeiramente, a substituição das comemorações do 13 de maio para o 

20 de novembro (LOPES, 2011).  

Em 1972, na cidade de São Paulo, um grupo de estudantes e artistas formou 

o Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN). No Rio de Janeiro, aconteceu a1ª 

Semana de Cultura Negra organizada pela Prof.ª Beatriz Nascimento42 (1941 – 

1995), onde reuniram-se ativistas que denunciavam as práticas racistas da época. 

No ano de 1973, no Rio de Janeiro, com a participação da professora Beatriz 

Nascimento aconteceu a fundação do Centro de Estudos Afro-Asiáticos da 

Universidade Candido Mendes (CEAA). Este centro foi palco de fóruns e debates, 

ampliando a voz e agregando forças nas lutas pela “desinvisibilização” da população 

negra. 

O ano de 1974, inscreveu-se como um farol a iluminar os viajantes noturnos, 

foi criado o bloco afro Ilê Aiyê, que historicamente é o grupo  

                                                             
42 Nascida em Aracajú, historiadora e professora, participou do processo de fundação de várias 
organizações do Movimento Negro. Atuou na docência do Instituto Superior de Estudos Brasileiros e 
Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Roteirista e narradora do 
documentário Ôrí (1989) (LOPES, 2011). 



144 
 

mais importante desse ciclo de consciência negra nasceu em Salvador, em 
1974, o Ilê Aye (CARDOSO DA SILVA, 2001). Este grupo tornou-se 
importante   pela expressão estética criada e pela disseminação de 
informações sobre a África e a cultura negra, pelo combate ao racismo e 
também pela ampla atuação na educação. É um dos grupos que têm o 
maior número de membros atuantes. Uma das principais propostas do ciclo 
de consciência negra era atingir a grande população e construir um 
movimento negro popular. O Ilê Aiye foi um dos poucos grupos em todo o 
país a realizá-la (CUNHA JÙNIOR, 2003, p. 51). 

No farol de 1974, em São Paulo, aconteceu a Semana do Negro na Arte e na 

Cultura, na qual foi articulado apoio às lutas de libertação travadas na África. Assim, 

surgiram outras entidades que combatiam o racismo, dentre as quais o Centro de 

Estudos da Cultura e da Arte Negra (CECAN), em São Paulo, além do centro, 

também, o Movimento Teatral Cultural Negro; o Instituto Brasileiro de Estudos 

Africanistas (IBEA) e a Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São 

Paulo. 

Ao passo que no Rio de Janeiro surgiram o Instituto de Pesquisas da Cultura 

Negra (IPCN); a Escola de Samba Gran Quilombo e a Sociedade de Intercâmbio 

Brasil-África e aconteceu a 1ª Semana Afro-Brasileira do CEAA, no Rio de Janeiro 

(SOARES, 2016). Esta inquietação efervescente, da primeira metade da década de 

1970, favoreceu diálogos, socialização das práticas, articulações entre os grupos e 

assim, 

A idéia de dar maior unidade ao movimento negro se iniciou em 1974, entre 
São Paulo e Rio de Janeiro, com visitas à Bahia e ao Rio Grande do Sul. 
[...]A idéia de unidade dos movimentos era uma necessidade política da 
época, sobretudo, para fazer frente ditadura militar. Todos os movimentos, 
operário, sindical e estudantil, discutiam a possibilidade da unidade e isto se 
refletiu também no movi mento negro. Por outro lado, também os países 
africanos discutiam a sua unidade em face das independências. Como 
vemos, estava na pauta política a unidade dos movimentos libertários de 
diferentes gêneros e dimensões políticas (CUNHA JÚNIOR, 2003, p. 51). 

E 1975, acena com a fundação da Federação das Entidades Afro-Brasileiras 

do Estado de São Paulo e do Teatro Popular Solano Trindade com sede na cidade 

de Embu das Artes/SP. E a jornalista Neuza Maria Pereira, no lançamento da 

secção do Afro-Latino-América (Jornal Versus n.11) escreveu um contundente 

manifesto em defesa da dignidade das mulheres negras em uma sociedade racista 

(SOARES, 2016).  

E nosso percurso histórico formativo, faz-se uma ancoragem, na segunda 

metade da década de 1970 (mil novecentos e setenta). Entrelaçar a formação 

docente nos meandros da história é uma expedição quase infindável, no entanto são 
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desvelados os atalhos, rotas “turísticas” e principalmente os caminhos apagados dos 

mapas, 

instituições e costumes que existem no presente e que dão origem aos 
males e às distorções sociais não surgiram do dia para a noite. Possuem 
uma longa história por trás deles. Tentativas de tratá-los simplesmente com 
base naquilo que é obvio no presente fatalmente resultam na adoção de 
medidas superficiais que, no fim, apenas tornarão os problemas existentes 
mais sérios e mais difíceis de serem resolvidos (DEWEY, 2010, p. 80). 

Com persistência, articula-se a formação docente com a história, pois 

compreendemos que a base legal orientadora da formação para atuação na 

educação escolar quilombola, consiste no fim de um processo longo, árduo e de 

muitas lutas.  

E no ano de 1976, Lélia Gonzalez43 (1935 – 1994), organizou o curso de 

cultura negra no Brasil, acontecido na Escola de Artes Visuais no Rio de Janeiro. E 

na Bahia, após grande mobilização popular, o governo do estado extinguiu a 

determinação de registro policial para o funcionamento dos templos religiosos de 

matriz africana. Deu-se a criação da Federação das Entidades Afro-Brasileiras do 

Estado de São Paulo (FEABESP) e do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras 

(IPCN), no Rio de Janeiro. As fragmentações dessas iniciativas, indicam a urgência 

da Unificação do Movimento negro, que se cogitava dede 1974 (DOMINGUES, 2007 

e SOARES, 2016). 

E no ano de 1977, os ativistas Hamilton Cardoso, Rafael Pinto, Milton 

Barbosa e outros/as, em São Paulo, fundam o Grupo Decisão, que defendia a 

desconstrução do mito da princesa Isabel como redentora, uma das bases da 

ideologia da democracia racial. E aconteceu a formação do Núcleo Negro Socialista, 

que convergia com a luta anticapitalista. Também em São Paulo, no mesmo ano, foi 

criada a Organização Negra de Esquerda, aglutinando jornalistas e universitários 

negros articulados com a Convergência Socialista voltadas para a libertação e 

organização do negro no Brasil. E em Campinas, Eduardo Oliveira e Oliveira44, 

organizou a 1ª Quinzena do Negro (DOMINGUES, 2007; SOARES, 2016). 

                                                             
43 Antropóloga e escritora, militante dos movimentos negro e de mulheres. Professora de 
antropologia, graduada em filosofia e história e mestra em Comunicação Social. Teve importantes 
participações em conferências e seminários no Brasil e exterior. Autora de vasta lista de textos, 
artigos, livros (LOPES, 2011). 
44 Cientista Social, foi professor da UFSCAR. Atuante e intensa sua carreira acadêmica. Autor de 
“Mulato um obstáculo epistemológico”, “Movimentos políticos negros no início do século XX no Brasil”, 
“Etnia e compromisso cultural” e outros títulos (LOPES, 2011). 
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E são 90 (noventa) anos da Abolição, demarcados, no ano de 1978, com 

vários protestos no conglomerado repressivo do Regime Militar. Neste contexto, 

reacendeu o Movimento Negro contemporâneo oxigenado na esquerda brasileira. 

Foi ativa a participação do Núcleo Negro Socialista na solidificação do Movimento 

Unificado Contra a Discriminação Racial. E no ano de 1978, este Movimento estreia 

os protestos nas ruas contra a Ditadura Militar, o mito da democracia racial e a 

violência policial.  

Em 07 de julho de 1978, com aproximadamente duas mil pessoas, nas 

escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, aconteceu o lançamento  público do 

Movimento Negro Unificado, o estopim para a manifestação que consistia em 

repúdio, a discriminação racial sofrida por quatro jovens no Clube de Regatas Tietê e 

em protesto à morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador, chefe de família negro, 

torturado até a morte no 44º Distrito de Guaianases. E assim o MUCDR, considerou,  

como o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o racismo   
originalmente, foi denominado Movimento Unificado Contra a Discriminação 
Racial – MUCDR, posteriormente MNU. Em 04 de novembro de 1978, em 
assembleia dessa organização, foi aprovado o dia 20 de novembro – dia da 
morte de Zumbi - como o Dia Nacional da Consciência Negra e a data de 13 
de maio como Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo (SOARES, 206, 
p. 78). 

A apropriação deste repertório histórico, possibilita a inserção nesta 

“consciência”, conduzindo a orientação das práticas didáticos pedagógicas 

contextualizadas numa correlação dos sujeitos históricos, desde a chegada dos 

navios negreiros, passando pela ocupação de resistência da Serra da Barriga, com a 

educação escolar, a população prisional e o extermínio da população negra. Para 

tanto, partimos da compreensão de  

currículo como materialização de um projeto que traça um tipo de educação 
e uma concepção de sujeito, que ganha significado e traça identidades 
através dos processos de ensino e de aprendizagem, permite visualizar a 
disputa social, as tensões e a relação de poder na construção e efetivação 
de currículo em todos os níveis e modalidades da escolarização e da 
formação acadêmica (SANTIAGO, 2006, p. 78). 

Amparada em Santiago (2006), prosseguimos na linha do tempo histórica, 

como um roteiro, que fundamenta a compreensão da legislação e, 

consequentemente, redimensiona a percepção do fazer curricular na formação 

docente. 

O ano de 1978, apresentou um calendário, que impulsionou a trajetória de 

luta da População Negra, foi realizado o I Festival Comunitário Negro Zumbi 
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(FECONEZU) na cidade de Araraquara (SP). Marcou também a fundação do Grupo 

Nego (BA) e da Pastoral Afro-Brasileira, que integrou (2003-2018) o Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial (SEPIR). Foram lançados os Cadernos Negros (CUNHA 

JÚNIOR, 2003; DOMINGUES, 2007; SOARES, 2016). 

Ainda, em1978, aconteceu o I Congresso Nacional da Anistia, onde o ativista 

Milton Barbosa, do Movimento Negro Unificado (MNU) apresentou a relevante tese 

“O papel do aparato policial do Estado no processo de dominação do negro e a 

anistia”45 (expõe a violência policial contra a população negra). 

E coroando o ano de 1978, o MUCDR lançou o Manifesto Nacional da 

Consciência Negra, este documento constituiu-se na largada em direção aos 

protestos e mobilizações de rua na luta antirracista. A população brasileira, foi 

provocada a conhecer o conteúdo histórico das lutas da população negra e a atuar 

na luta contra o racismo, esta convocação ecoou a partir dos termos “consciência 

negra”. Desta forma, o capítulo da história do movimento negro do ano de 1978, 

articula-se, intrinsecamente, com a formação das/dos docentes atuantes na 

Educação Escolar Quilombola. 

O ano de 1979 se revestiu de importância, visto que ali foi início da abertura 

política, num processo de 15 (quinze) anos de instauração da ditadura militar. 

Restabeleceu-se o pluripartidarismo, a partir da promulgação da Lei n° 6.767/79. E 

diante da pressão por parte de setores da sociedade civil organizada, que incluía 

estudiosos, ativistas e intelectuais contra a política de branqueamento da população, 

acrescentou-se o quesito cor no recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE)46. 

Em 1979, Carlos Hasenbalg, publicou o livro Discriminação e desigualdades 

raciais no Brasil (Graal Editora), neste mesmo ano, surgiram importantes grupos, 

que dentre as bandeiras de lutas a educação estampava-se como pauta inicial, 

dentre os quais o Centro de Cultura Negra, no Maranhão, o Bloco Afro Olodum na 

Bahia e o Grupo de Mulheres Negras Aqualtune, no Rio de Janeiro. 

Entre os anos de 1974 e 1979, a voz negra,  ressurgiu na imprensa, em  

alguns jornais clandestinos, porém importantes e  assim  se constituindo em 

instrumento aguerrido, a favor da população negra, dos quais destacamos algumas 

                                                             
45 Nota da pesquisadora: O tema da Tese é de uma atualidade, impossível passar despercebido. 
46 Nota da pesquisadora: O quesito cor, foi incluído nos questionários do Censo de 1980. 
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vozes impressas:  em 1974 o jornal Árvore  das Palavras, produção clandestina de 

editorial pan-africanista para propaganda da luta antirracista no Brasil e as lutas de 

libertação da África., algumas  edições circularam  entre as cidades de São Carlos, 

Campinas e Capital de São Paulo; em  1976, surgiu a Revista Tição,  editada em 

Porto Alegre, circulou até 1982;  no ano de 1977, SINBA, no Rio de Janeiro e em 

1978, Saci, Abertura e Jornegro em São Paulo; no ano de 1979, Vissungo (SP), e 

Pixaim (S.J. dos Campos/SP). 

A imprensa dialoga com veemência na tratativa do percurso histórico-cultural 

e seus respectivos ecos, no entanto, o Reinado do Coronelismo, em Alagoas, não 

dá trégua e o silêncio opressor, é “ouvido” nas páginas de tinta invisível, que 

seguem no ritmo do episódio do “quebra quebra de 1912”,  

Na Alagoas de 1912 verificar-se-ia um dos episódios mais violentos de que 
se tem notícia na história dos chamados cultos afro-brasileiros, no caso, a 

“operação xangô”, como também ficou conhecido o 47quebra-quebra 
liderado por integrantes da Liga dos Republicanos Combatentes, 
associação civil de caráter miliciano, e que implicou na destruição das 
principais casas de culto da capital e de municípios vizinhos (RAFAEL, 
2004, s/p). 

E apartados de Alagoas, os Movimentos Negros, criaram raízes e no ano de 

1980 frutificaram nas fundações: Quilombhoje Literatura (SP); Instituto de Pesquisas 

e Estudos Afro-Brasileiro (IPEAFRO/SP); Legião Rastafári (BA); Grupo de Mulher 

Negra Luiza Mahin (RJ); Movimento Cultural Filhos de JAH (RJ); Centro de Estudos 

e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA/PA). 

Em 1981, surgiu o Grupo União e Consciência Negra do Brasil (RJ) e a 

Universidade Federal de Alagoas, criou o Núcleo de Estudos Afro Brasileiros 

(NEAB), com a ideia de realizar estudos para implantação do Memorial Zumbi, na 

Serra da Barriga (União dos Palmares). 

E do Movimento Negro, nos anos 1980, surgiam reivindicações de reformas 

curriculares, como a elaborada por professores, pesquisadores e ativistas  

articulados com o Departamento de Sociologia do Núcleo Cultural Afro-brasileiro, da 

Universidade Federal da Bahia, na qual a proposta  orientava que o ensino de 1º, 2º 

e 3º graus abrangesse a disciplina de Pedagogia Interétnica, incorporando 

                                                             
47 “O mote inicial da campanha, foram as suspeitas de que entre o Governador Euclides Malta e 
aquelas casas de culto existia um estreito relacionamento, de modo que depois da deposição daquele 
político, que já se mantinha no poder por quase doze anos, a ira da população se voltou contra os 
terreiros, que foram temporariamente calados, dando razão para que na sequência dessa destruição 
surgisse uma modalidade exclusiva de culto: “O xangô rezado baixo” (RAFAEL, 2004, s/p). 
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conhecimentos relativos à cultura, literatura, poesia, dança, música e dramaturgia 

africana e afro-brasileira, contemplando a história do negro, fundamentalmente, em 

três aspectos, o africano escravizado no Brasil, o negro liberto e os africanos e 

afrodescendentes contemporâneos (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016). Esta proposta 

pode ser atualizada e contextualizada, para discussão, nos cursos de formação 

docente acrescentando a história do movimento negro nas suas diversas fases. 

No ano de 1982, sob a presidência de Abdias Nascimento e coordenação de 

Dulce Pereira, na PUC/SP, aconteceu o III Congresso de Cultura Negra das 

Américas. E são muitos os brilhantes personagens tanto ancestrais, quanto 

próximos, e percursos de trilhas históricas longínquas, tortuosas, íngremes, 

sangrentas, doloridas, no entanto,  

[...] os currículos favorecem que os rostos de alguns coletivos apareçam na 
história e que os rostos de outros coletivos humanos segregados se 
apaguem, se percam. Que seu passado perca relevância. Pior, que as 
novas gerações não se impressionem com essas desaparições, com as 
ausências de tantos sujeitos, de tantas histórias e de tantos coletivos que 
também fazem parte de nossa história (ARROYO, 2013, p. 262). 

As criações dos grupos, os anais dos congressos, as histórias de lutas e 

conquistas, antigas e recentes da população negra são elementos importantes e 

fundamentais, a serem inseridos nos currículos da formação docente. 

O ano de 1983 foi profícuo. O Brasil, ainda no regime militar, porém, desde 

1979, aos poucos os exiliados retornavam e consequentemente, se davam, suas 

inserções nas salas de aulas, militâncias, pesquisas e lideranças, convergindo nas 

ampliações dos debates e solidificação das pautas reivindicatórias de 

desinvisibilização da população negra. 

Em 1983 foram criados os Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APN); o 

Coletivo de Mulheres Negras do estado de São Paulo e o Nzinga, Coletivo de 

Mulheres Negras (RJ), por um grupo de mulheres originárias do Movimento de 

Favelas e do Movimento Negro, nome Nzinga remete à rainha Nzinga Mbandi que 

lutou contra expansionismo português em Angola (SOARES, 2016). 

Ainda em 1983, no Rio de Janeiro, uma realização importante foi o Encontro 

de Mulheres  de Favelas e Periferia, que reuniu mulheres negras dos Movimentos 

Negro,  de Favelas e de Mulheres , impulsionando a presença da mulher negra na 

direção das organizações mistas do movimento negro e principalmente a criação de 

organizações específicas de mulheres negras de caráter popular. 



150 
 

Em 1983, o Governo do Estado de São Paulo, criou o Conselho Estadual da 

Condição Feminina, no entanto foram necessários embates, discussões e 

determinação, para admissão na direção, das militantes do movimento de mulheres 

negras, Freitas Saraiva, Ilma Fátima de Jesus, Sueli Carneiro, Tereza Santos e Vera 

Lucia Santos 

E o ano de 1984, surge como um crepúsculo, é o último do Regime Militar,  e 

grupos importantes passaram a compor o cenário, tais como o  Núcleo Cultural 

Níger Okán e Grupo homossexuais negros Adê Dudu ( BA); o Centro Brasileiro de 

Informação e Documentação do Artista Negro (CIDAN/RJ); o Grupo de Trabalhos e 

Estudos Zumbi (TEZ/ MS48)  e a criação  do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra em São Paulo. 

E neste ano de 1984, Joel Rufino49, publica o livro “O que é racismo “.  Autor 
e obra valorosos, pois o livro elucida questões relevantes acerca do tema 
Racismo, uma pauta presente no cotidiano da população negra. 
Destacamos comentários ilustrativos acerca do autor e obra,  
De acordo com Joel dos Santos, “o brasileiro acha que falar no problema 
[do racismo] é subversão. (...) O mito da “Democracia Racial”, é uma forma 
brasileiríssima, bastante eficaz, de controle social”. Tão grande é esse 
controle que apenas em 1988, cem anos após o fim da escravidão, o crime 
de racismo foi incluído na Constituição Federal. 
Nesse sentido, podemos observar a sistemática negação da ótica estrutural 
do problema dentro dos meios de comunicação, por exemplo. Apesar de 
subjulgar metade da população do país, os monopólios de mídia da elite 
abordam o racismo de forma pontual e descolada da realidade social 
brasileira. 
O autor destaca que esse comportamento cria dois mundos. Um imaginário, 
que nega a questão racial e seus desdobramentos. E outro real, 
diretamente ligado ao cotidiano da população negra no país. 
O Brasil abriga a maior população negra fora da África. No entanto, ainda 
não foi capaz de oferecer cidadania plena a essas pessoas. Nesse 
contexto, o Estado tem dificuldades em reconhecer o desequilíbrio racial 
brasileiro. Políticas públicas de ação afirmativa  como as cotas em 
universidade, por exemplo  demoraram para aparecer. Portanto, “O que é 
Racismo?” mostra-se fundamental para introduzir o racismo enquanto 
debate atual e necessário ao país que ainda acredita na democracia racial 
(VINICIUS MARTINS)50. 

                                                             
48 Nota da pesquisadora: Está grafado como MS (Mato Grosso do Sul), no entanto em 1984, o estado 
ainda não havia sido dividido, era Mato Grosso (MT). A divisão do Estado, ocorreu após a 
Constituição de 1988. 
49 Escritor e docente, tornou-se conhecido ao participar da elaboração revolucionária da coleção 
conhecida como História Nova, este trabalho e sua atuação política, levou-o   por diversas vezes aos 
cárceres da ditadura militar [...] foi presidente da Fundação Cultural Palmares (onde implantou as 
bases de legalização dos quilombos remanescentes em todo Brasil) [...] qualificado por  Oswaldo 
Camargo como um “polígrafo notável” [...] (LOPES, 2011). 
50Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/mil-faces-de-um-racismo-inexistente 

https://www.almapreta.com/editorias/realidade/mil-faces-de-um-racismo-inexistente
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E chegamos ao esperado ano de 1985, passados 21 (vinte e um) anos, a 

presidência do Brasil retorna para um civil, ainda que eleito por colégio eleitoral, mas 

era um ponto de luz nas trevas do autoritarismo. 

E, em 1985, surge nova redação à Lei Afonso Arinos (1951), com a 

promulgação da Lei nº 7437/85 que inclui, entre as contravenções penais a prática 

de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. No 

mesmo ano Benedita da Silva51 e Lélia Gonzalez passam a integrar o Conselho 

Nacional da Mulher. 

Desde a seção 4.1, a Voz impressa da população negra, faz parte do 

percurso, pois coaduna com esta pesquisa de tese, que busca contribuir no 

redimensionamento das propostas curriculares de formação docente, onde o nosso 

entendimento é que  

[...] a imprensa negra tem um papel fundamental ao construir narrativas 
sobre os acontecimentos históricos relacionados ao povo negro, nas quais 
destacam o protagonismo das figuras negras, que raramente encontram 
espaço nos veículos de comunicação tradicionais. O entendimento sobre o 
protagonismo da negritude engloba os personagens negros que atuaram na 
resistência a escravidão (quilombagem e revoltas), o movimento 
abolicionista e as movimentações contra a marginalização do negro. 
(ARAÚJO, 2019, p. 213-14, grifos nossos). 

Na primeira metade da década de 1980, a voz negra se fez presente nos 

jornais, Quilombo (Piracicaba/SP),1980; Nêgo (BA), 1981; Africus (RJ) 1982; Nizinga 

(RJ) 1984 e em 1980, a Revista Ébano (SP). 

                                                             
51 Egressa de comunidade favelada carioca, ex-carregadora de feira livre e empregada doméstica, 
graduou-se em Serviço Social. Em 1982 elegeu-se vereadora e em 1986 deputada federal- Primeira 
Mulher Negra a assumir cadeira no Congresso Nacional, e foi bem atuante na Constituinte de 
1988.Em 1994, elegeu-se senadora com 2 milhões de votos- primeira afro-brasileira atingir esta 
condição. Em 2002, foi a primeira liderança afrodescendente a assumir o governo fluminense e a 
primeira mulher a governar o estado do Rio de Janeiro. Em 2003, foi empossada na Secretaria de 
Assistência Social (órgão no governo Lula da Silva, com status de ministério). Em 2007, assumiu a 
Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. É autora de várias 
publicações, dentre as quais Violência, extermínio: para onde vão nossas crianças (1992), A questão 
racial e a nova sociedade (1994), A situação das crianças e dos adolescentes brasileiros (1995) e 
Desafio e perspectivas para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro (1996) (LOPES, 2011). 
Atualmente Bendita da Silva é Deputada Federal.52 Clóvis Steiger de Assis Moura nasceu em 1925, 
em Amarante, no Piauí. Nos anos 1970, destacou-se pela militância junto ao movimento negro 
brasileiro. Clóvis Moura produziu importante obra sociológica, histórica e poética. Nos últimos anos, 
comunista sem partido, colaborou com o MST, produzindo ensaios para a Editora Expressão Popular 
intelectual marxista consequente, apaixonado pela vida, a sua e a dos outros, destacou-se pela 
retidão, perseverança e bom humor desbocado. Clóvis Moura é um cientista social brilhante e 
disciplinado que sempre correu por fora da academia – solto, livre, nas franjas da interdisciplinaridade 
–, ainda que a academia brasileira tenha constantemente solicitado a sua presença em eventos, 
conferências, seminários e, especialmente, em exames de teses na qualidade de professor "notório 
saber", título que há anos lhe foi outorgado pela Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57 

http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57
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O Tombamento da Serra da Barriga, (União dos Palmares, Alagoas), foi o 

grandioso acontecimento, embora tardio, do ano de 1986. A Serra da Barriga, é o 

local onde se instalou a capital da Republica dos Palmares, aqui vale uma remissão 

ao item c do prefácio, no entanto apresentamos mais uma ilustração de Décio de 

Freitas (2004), pois historicamente trata-se da localidade mais importante como 

símbolo de resistência do povo negro escravizado,  

A capital de Palmares, ou seja, macacos, na serra da Barriga, foi tomada 
em fevereiro de 1694. O negro Zumbi resistiu até novembro do ano 
seguinte, quando foi morto. A captura de Palmarinos espalhados pelos 
matos, prolongou-se por vários anos [...] (FREITAS, 2004, p. 196). 

Os documentos, apontam que os negros palmarinos, eram considerados 

incorrigivelmente rebeldes, desta forma a coroa portuguesa ordenou que ao serem 

capturados, fossem vendidos para fora do Brasil (FREITAS,2004), a data de tomada 

da Serra da Barriga, se deu após uma Guerra que durou quase 100 (cem) anos 

(FREITAS, 1978). 

No ano de 1986, o movimento negro, se ramifica e são fundadas a Sociedade 

Afro Sergipana de Estudos e Cidadania (SACI), em Aracajú; o Grupo de Mulheres 

Negras Mãe Andreza (MA); o Coletivo de Mulheres Negras de Minas Gerais; o Maria 

Mulher (RS); o Núcleo de Estudos do Negro (NEN/SC). 

No mês de agosto do ano de1986, em Brasília, aconteceu a Convenção 

Nacional do Negro e a Constituinte, onde foram discutidas as pautas de prioridades 

para Constituinte. As eleições de novembro, definiriam os deputados e senadores 

constituintes/1988, desta forma, observe-se que,  

Antes dos anos 1980, muito poucos negros eram líderes em partidos 
nacionais ou tinham sido eleitos para o Congresso. Adalberto Camargo, de 
São Paulo, e Alceu Collares, do Rio Grande do Sul, são os dois raros 
exemplos de deputados federais negros nos anos 1970.A emergência do 
movimento negro nesse período contribuiu diretamente para o surgimento 
do atual grupo de políticos negros. Ativistas políticos, acadêmicos, 
estudiosos e trabalhadores afro-brasileiros lutaram por espaço na política 
brasileira, ao mesmo tempo em que novos partidos políticos estavam sendo 
organizados, exilados políticos retornavam ao país e alguns líderes brancos 
de postura tradicional começavam a prestar atenção aos negros como 
votantes, grupos de interesse e competidores (Gonzalez 1985; Mitchell 
1985; Fontaine 1985a; 1985b). (JOHNSON, 2000, s/p). 

Para Assembleia Nacional Constituinte 1987/1988, foram eleitos/as, membros 

representantes negros/as no Congresso 1 (uma) mulher e 9 (nove) homens, no 

entanto, apenas alguns apresentaram atuações vinculadas as lutas e garantias de 

direito da população negra. 
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E ainda em 1986, a publicação do livro ‘Os Quilombos e a Rebelião Negra’ de 

Clovis Moura52, enriquece e arremata as inscrições históricas protagonizadas pela 

população negra, autor e obra de importâncias imensuráveis no repertório de 

formação docente. E na trilha das publicações, em 1987 Oswaldo de Camargo, 

lançou o livro “O Negro Escrito: apontamentos sobre a presença do negro na 

Literatura Brasileira”, onde o autor,  

[...]após resgatar os pioneiros da expressão letrada afro-brasileira, dá um 
balanço da produção existente ao longo do século XX, sendo extremamente 
rigoroso na cobrança da qualidade literária e, mesmo, defenestrando sem 
qualquer benevolência autores bissextos que não conseguiram ir além da 
primeira publicação. O negro escrito é referência obrigatória para o estudo 
da literatura afro-brasileira [...]53. 

E no ano de 1987, no Rio de Janeiro foi realizado o I Encontro de negros do 

Sul/Sudeste, no mesmo ano foram criados o Instituto do Negro Padre Batista (SP), o 

Núcleo de Consciência Negra na USP e o Instituto Nacional da Tradição e Cultura 

Afro-Brasileiro (INTECAB) (SOARES, 2016) 

No calendário da População Negra o ano de 1988, é envolto de simbologias, 

é comemorado o Centenário da Abolição; criação do Parque Memorial Zumbi dos 

Palmares, na Serra da Barriga, município de União dos Palmares, estado de 

Alagoas. No dia 11 de maio aconteceu a Marcha contra a Farsa da Abolição, 

aproximadamente 5.000 (cinco mil) ‘pessoas estiveram presentes e o exército foi 

acionado para reprimir e o Governo Federal, criou a Fundação Cultural Palmares 

(DOMINGUES, 2007; SOARES, 2016). 

E no acaloramento do ano de 1988, com o respiro democrático, as lideranças 

ocupando seus espaços, surgiram no cenário a União de Negros pela Igualdade 

(UNEGRO); o Grupo de Mulheres do Alto das Pombas (BA); Geledés: Instituto da 

Mulher Negra (SP); N’zinga: Coletivo de Mulheres Negras (MG). Aconteceu o I 

Encontro Nacional de Mulheres Negras, realizado no Rio de Janeiro e ativista, 

                                                             
52 Clóvis Steiger de Assis Moura nasceu em 1925, em Amarante, no Piauí. Nos anos 1970, destacou-
se pela militância junto ao movimento negro brasileiro. Clóvis Moura produziu importante obra 
sociológica, histórica e poética. Nos últimos anos, comunista sem partido, colaborou com o MST, 
produzindo ensaios para a Editora Expressão Popular intelectual marxista consequente, apaixonado 
pela vida, a sua e a dos outros, destacou-se pela retidão, perseverança e bom humor desbocado. 
Clóvis Moura é um cientista social brilhante e disciplinado que sempre correu por fora da academia – 
solto, livre, nas franjas da interdisciplinaridade –, ainda que a academia brasileira tenha 
constantemente solicitado a sua presença em eventos, conferências, seminários e, especialmente, 
em exames de teses na qualidade de professor "notório saber", título que há anos lhe foi outorgado 
pela Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57 
53Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/360-oswaldo-de-camargo. 

http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=57
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/360-oswaldo-de-camargo
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antropóloga e professora Sueli Carneiro, do Geledés, integra o Conselho Nacional 

da Mulher (SOARES, 2016). 

Enfim, no ano de 1988, é promulgada a Constituição Federal Brasileira – 

incluiu o Artigo 68 ADCT, que reconheceu a propriedade definitiva das terras aos 

remanescentes de quilombos que estivessem ocupando as suas terras; e o direito a 

voto para o Analfabeto, no entanto  

A proposta elaborada pelo Movimento Negro não foi incorporada à 
Constituição Federal, sob a justificativa de que questões particulares 
deveriam ser tratadas em legislação complementar específica (SANTOS; 
MACHADO, 2008). Em seu texto a Carta trouxe três inovações que seriam 
importantes para a ampliação das lutas do Movimento Negro no âmbito 
educacional: reconheceu a Educação de Jovens e Adultos como direito para 
quem não teve acesso à escolarização na idade considerada apropriada 
(CURY, 2002); classificou o racismo como crime inafiançável e 
imprescritível; e, reconheceu a diversidade da composição da população 
brasileira, indicando a necessidade de que o currículo escolar refletisse a 
pluralidade racial brasileira (RODRIGUES, 2003 apud ALMEIDA e 
SANCHEZ,2016, p. 242). 

Aqui um parêntese, para tratar da “celebração” do direito a votar, pois 

compreendemos como conquista, pela população analfabeta, que ao longo da 

história, visível na trajetória desta pesquisa de tese, a negação de direito a educação 

para com a população campesina e população negra. No período anterior a 1961, os 

programas de alfabetização fracassaram, os movimentos e propostas pedagógicas, 

surgidos a partir de 1961 e que acenavam com o acréscimo de população 

alfabetizada e escolarizada, esses durante o regime militar (1964-1985), foram 

estrangulados e substituídos, por campanha, com intenções opressivas, 

simbolizada, pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), num momento 

onde,  

Uma concreta situação política do período, quando ainda se acreditava que 
o campo apresentava grandes riscos políticos e crescente tensão: a 
campanha de alfabetizadora servia aí como ponto de lanças para o controle 
político das massas, especialmente no interior, estendendo a todos os 
municípios brasileiros tentáculos capazes de perceber rapidamente não 
apenas tensões sociais, mas também eventuais mobilizações de natureza 
política num período em que ainda vicejavam, bem ou mal, movimentos 
guerrilheiros no campo (PAIVA, 1990, p. 11). 

Durante o período ditatorial a população analfabeta avolumou-se, desta forma 

apresentamos outras informações para sedimentar a comemoração do direito ao 

voto. Historicamente, os analfabetos foram excluídos dos sufrágios, após 

proclamada a República, que tolhia os direitos da maioria da população e 

determinava no Decreto nº 6, de 19 de novembro de 1890: “Consideram-se eleitores, 
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para as câmaras gerais, províncias e municípios, todos os cidadãos brasileiros, no 

gozo de seus direitos civis e políticos que souberem ler e escrever” (ALEIXO, 1983), 

no entanto,  

O analfabeto é um cidadão brasileiro para todos os efeitos. Paga impostos, 
é convocado para o serviço militar, é chefe de família, pertence a partidos 
políticos, integra associações de classe, participa de campanhas eleitorais, 
é proprietário, é comerciante, é agricultor, é industrial. Mas há uma 
discriminação injusta: não pode ser eleitor. 
De acordo com o código fundamental, o analfabeto não é cidadão e não tem 
direitos políticos. É um estrangeiro dentro do seu próprio país (...) sem 
embargo, disso, embora lhe recuse os direitos políticos, dele exige o 
cumprimento dos deveres impostos a todos os cidadãos: o analfabeto paga 
impostos, tem de prestar serviço militar, etc. [...] não se defende o regime 
nem se aperfeiçoa a ordem democrática aniquilando os direitos políticos de 
milhões de brasileiros, que trabalham honestamente, criam filhos, pagam 
impostos e sonham com uma Pátria nova, com mais luz e mais pão para 
todos (ALEIXO, 1983, p. 14-15). 

Os recortes ilustrativos, acima, são trechos das justificativas apresentadas, 

por senadores e deputados, favoráveis a inserção do voto do analfabeto, no decorrer 

da República. 

Aportamos em 1989, imersos na Constituição de 1988, hora de conferir as 

semeaduras do século XX, organizar a colheita. E nos cestos da colheita, a 

promulgação da Lei 7.716/1989 (Lei Caó), que define no Art. 1º: serão punidos, na 

forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e reforça no 

Art. 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer 

cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de 

serviços públicos. 

E na colheita de 1989, Arte, história, cultura e educação numa sintonia 

simbiótica, com roteiro da historiadora e ativista Beatriz Nascimento e direção de 

Raquel Gerber, é lançado o filme ORI, que documenta, no período de 1978 a 1988, 

a história, do movimento negro e aborda a organização no tempo e espaço e na 

relação com sua ancestralidade (SOARES, 2016) 

E em 1989, o HIP HOP brasileiro entrou em cena, na cidade de São Paulo, 

nas organizações precursoras, tais como: Posse Sindicato Negro, Posse Conceito 

de Rua, Núcleo Cultural Força Ativa, Movimento Hip-Hop Organizado – MH20. E no 

Rio de Janeiro foi criado o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas 

(CEAP).  
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E ainda, em 1989, aconteceu em São Paulo o II Encontro de negros do 

Sul/Sudeste; em Salvador o X Encontro de Negros do Norte/ Nordeste e o I Encontro 

de Negros do Centro-Oeste em Goiânia. 

Entramos nos anos 1990, última década do século XX, um acontecimento do 

ano de 1990 que teve ecos para a população negra mundial foi a libertação de 

Nelson Mandela na África do Sul, uma história de resistência, que o confere líder 

Universal na luta por direitos.  

Reafirmamos que o movimento de libertação, iniciado pelos fundadores da 

Republica dos Palmares, cujo maior líder foi Zumbi, dialogando com os movimentos 

sociais e negro se remetendo a Mandela, numa articulação contextualizada  com a 

educação escolar da população afrodescendente quilombola é a real orientação 

para que os processos educativos  elevem o desenvolvimento pleno social, 

intelectual, cultural, ético e identitário, pois as propostas curriculares, “ignoram os 

processos de formação que acontecem no trabalho, na sobrevivência, nas 

resistências a  opressão, na diversidade de lutas, ações e movimentos de libertação” 

(ARROYO, 2012, p. 363). 

E em 1991, avanços acenam como um ponto de luz, ao fim do túnel, com a 

fundação da Coordenação Nacional das Entidades Negras (CONEN), uma 

organização nacional de articulação, elaboração e intervenção na luta de combate 

ao racismo no Brasil. E no estado do Rio de Janeiro, foi criada a Secretaria 

Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, cuja chefia ficou a 

cargo de Abdias Nascimento. E, em Minas Gerais, surgiu outra importante fundação, 

o Centro Nacional de Religiosidade e Africanidade Afro-Brasileiro (CENARAB) como 

também o NEAB da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) (SOARES, 

2016). 

E no ano de 1992, as atenções do Brasil e do mundo, estavam voltadas para 

a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO 92- que 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Pontuamos que as comunidades 

tradicionais a exemplo dos quilombolas e indígenas, são as mais devastadas, sob 

todos os aspectos, perante o desenvolvimento predador escravista, que assolou de 

forma avassaladora nos quatro cantos do mundo, durante o século XX. Na ECO 92, 

participaram organizações do movimento negro brasileiro e internacional. 

Uma pausa reflexiva, neste trajeto histórico, onde redimensionamos o olhar, o 

repertório e as proposições de formação amparadas no pensamento Freireano, que 
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sugere horizontes na articulação entre as populações do campo e quilombola e suas 

intrínsecas relações com o meio ambiente,  

Quando Paulo Freire afirma que “urge que assumamos o dever de lutar 
pelos princípios éticos mais fundamentais como do respeito à vida dos seres 
humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e 
florestas” (FREIRE, 2000, p. 67). Ele quer enfatizar exatamente o 
copertencimento aquilo que Capra denomina de “ a teia da vida”, isto é, à 
percepção de que a característica da ética ecológica reside justamente na 
urgência necessária de redimensionáramos os nossos valores não mais a 
partir de uma concepção antropocêntrica, mas sim em uma visão de mundo 
que reconhece o valor inerente da vida não-humana (CAPRA, 1997, p. 28 
apud CALLONI, 2010, p. 132). 

Desta forma, compreendemos que a cultura das populações do Campo e 

Quilombola, mesclam-se com o ambiente, onde o meio ambiente é cultural, e cultural 

é o meio ambiente. Portanto umas das formas mais violentas de agressão as 

referidas populações, são com as devastações ambientais, das áreas de suas 

raízes. 

No ano de 1993, uma inciativa importante: Criação do Movimento dos pré-

vestibulares para negros e carentes (RJ) e em Salvador aconteceu o Seminário 

Nacional Negros Universitários (SENUN). Em 1994, a CUT fundou a Comissão 

Nacional de Combate à Discriminação Racial.  

A partir de 1993, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), passou a 

revisar os livros didáticos, objetivando principalmente, que os conteúdos deixassem 

de reiterar as práticas e ideias discriminatórias relacionadas a população negra 

(SANTOS, 2005). Aqui, cabe uma remissão a seção 1.1, quando foram 

apresentadas inquietações acerca do arcabouço da memória do no ano de 1968, em 

torno do personagem Benedito, que representava a discriminação desvelada no livro 

didático e, consequentemente, no Grupo Escolar, onde era notória a discriminação 

com os alunos e alunas da classe popular e com a população negra e pobre. Diante 

do exposto, reiteramos que,  

A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma 
política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional (...). (...) 
trabalhar o conhecimento na dinâmica da sociedade multimídia, da 
globalização, da multiculturalidade, das transformações nos mercados 
produtivos, na formação dos alunos, crianças e jovens, também eles em 
constante processo de transformação cultural, de valores, de interesses e 
necessidades, requerem permanente formação, entendida como 
ressignificação identitária dos professores (PIMENTA, 1999, p. 31). 

E na rota identitária, no ano de 1995, celebrou-se o Tricentenário da morte de 

Zumbi dos Palmares, e foi marcado pelo início da fase de politização nacional da luta 
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antirracista. O estado brasileiro foi denunciado como indutor das desigualdades 

sociorraciais. Em Brasília, aconteceu a Marcha Zumbi Contra o Racismo pela 

Cidadania e a Vida; em São Paulo o Congresso Continental dos Povos Negros das 

Américas. 

No entanto, frutos dos movimentos socias e negros, instituídos desde 1888, 

em 20 de novembro de 1995, por meio de Decreto Presidencial, foi criado, o Grupo 

de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra, que  

representou o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da existência 
doracismo no país. Seus objetivos eram a discussão, elaboração e 
implementação de projetos políticos para valorização dos afro-brasileiros. O 
Grupo era dividido em dezesseis áreas temáticas, uma das quais era a 
Educação. Entre as propostas especificamente voltadas para essa área 
temática, estavam as intencionalidades de impulsionar a produção de 
material didático-pedagógico voltado para a abordagem das relações raciais 
no âmbito da Educação Infantil e de estimular a produção de materiais 
didático-pedagógicos que enfatizassem a história, cultura e tradição dos 
afro-brasileiros, bem como a de capacitar professores para trabalhar com o 
tema das relações raciais, incluindo-as no currículo da Educação Básica 
(SISS, 2003 apud ALMEIDA; SANCHEZ, 2016, p. 244). 

E passados 7 (sete) anos da Promulgação da Constituição de 1988, acontece 

a Primeira titulação de terra de quilombola em Oriximiná no Estado do Pará. E no 

ano de 1995, foi realizado em Brasília o I Encontro Nacional de Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas. Ressaltamos, que os Anais desse encontro, congressos 

e seminários ilustrados nesta pesquisa de tese, são documentos que abrem a 

possibilidade de se constituírem em “conteúdos” históricos do repertório de formação 

docente. 

De acordo com Saviani (2009), são 7 (sete) os períodos, distinguidos em 

relação a formação de professores, nesta pesquisa de tese, o papel dos períodos se 

deu como referencial cronológico. A contextualização histórica, a qual nos propomos 

a articular com a base legal vigente e estabelecer o diálogo com a formação 

docente, representada pelas matrizes curriculares, PPP e demais componentes que 

possibilitaram visualizar a vida curricular  na formação dos docentes da educação  

escolar quilombola, para tanto, os 5 (cinco) períodos  que encerra com o ano de 

1996, alicerçam as etapas seguintes, tendo em vista que 

A recontextualização pedagógica indica que os discursos, os textos, para 
cumprirem sua função educativa, têm que assumir suas dimensões 
formativas a partir das condições e situações dos educandos. E exige um a 
competência dos educadores a ser desenvolvida tanto na formação inicial 
quanto contínua para garantir a tarefa da recontextualização (SOUZA, 2002, 
p. 98). 
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Coadunando com Souza e, ainda envoltas na cronologia histórica linear, sem 

a divisão em períodos, ilustraremos alguns acontecimentos, que contribuam com as 

reflexões e recontextualização didático-pedagógica da formação de docentes 

atuantes ou a atuarem na Educação Escolar Quilombola do Campo. 

E sem perder de vista, que a Legislação, ora vigente, a qual representa a 

garantia de direitos e desinvisibilização da população negra, é resultado das pautas 

reivindicatórias de lutas dos movimentos sociais, ao longo da história, pois no ano de 

1995, 

O Relatório do Desenvolvimento Humano do Brasil mostrou que os negros 
lideravam os índices de evasão, repetência, analfabetismo, e tinham 
grandes desvantagens em relação ao branco quanto ao ingresso nas 
instituições escolares e a progressão e conclusão de seus estudos 
(ALMEIDA; SANCHEZ, 2016, p. 243). 

Diante dos dados de Desenvolvimento Humano, da população negra no ano 

de 1995 os índices de IDH, analfabetismo e população carcerária apresentados na 

introdução desta pesquisa de tese, referente ao estado de Alagoas, para este 

segmento populacional, as alterações crescentes de melhoria são imperceptíveis.  

E no ano de 1996, enfim o Reconhecimento Oficial de Zumbi dos Palmares 

como herói nacional no panteão dos Heróis da Pátria. E em 20 de dezembro de 

1996, foi sancionada a LDB   9394/96, porém, 

[...] novamente não foi aceito que se desse nenhum tratamento específico à 
questão racial. As propostas da então Senadora Benedita da Silva, voltadas 
à reformulação do ensino de História do Brasil, incluindo a obrigatoriedade 
do estudo da História das populações negras, foram negadas sob a 
justificativa de que, com a criação de uma base nacional comum para a 
Educação, não seria necessária a instituição de um espaço exclusivo para a 
temática [...] (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016, p. 243). 

E no ano de 1997, foram aprovados os Parâmetros Curriculares Nacionais  

(PCNs) (MEC, 1997), no entanto concernentes a igualdade racial, as orientações 

dos parâmetros, seguiram  na direção contrária ao que os movimentos 

reivindicaram,  são questões, que se apresentaram sob nevoa prioritariamente em 

um tema transversal desvinculados dos conteúdos obrigatórios das áreas do 

conhecimento - a Pluralidade Cultural e sintonizados ao currículo dominante, sem 

vestígio de criticidade, portanto totalmente descaracterizado de uma orientação 

comprometida com uma educação das relações étnico-raciais 

E, em 1998, foi criado o Sistema de Cotas na Universidade de Brasília (UnB), 

motivado pelo caso do estudante de engenharia civil Arivaldo Lima Alves, negro, 
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cujas notas eram as melhores e o único aluno reprovado em um projeto (SOARES, 

2016), e vamos rememorar  que  no “Congresso da Juventude Negra, de 1949, em 

que, pela primeira vez, se discute o acesso do negro à universidade” (CUNHA 

JÚNIOR, 2003, p. 50). 

Ainda em 1998, foi instituído o Programa Nacional de Educação da Reforma 

Agrária (Pronera) junto ao Ministério Extraordinário da Política Fundiária (MEPF), 

hoje Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Este programa representa uma 

parceria estratégica entre Governo Federal, instituições de ensino superior e 

movimentos sociais do campo para elevação de escolaridade de jovens e adultos 

em áreas de reforma agrária e formação de professores para as escolas localizadas 

em assentamentos (SECADI/MEC, 2012), o tema foi pauta do Movimento Agrário, 

desde a década de 1940, quando ainda eram Ligas Camponesas. 

Os avanços sociais, representam conquistas e junto as suas trajetórias nos 

percalços da história, constitui-se na reescrita da História da Educação, se 

caracterizando em temas fulcrais na formação docente, pois compreendemos que,  

Essas vivencias levam à docência e os currículos a interrogar-nos sobre que 
conhecimentos privilegiar, ao menos não ocultar. Com que didáticas ou 
como narrar a história tão tensa da produção-apropriação do espaço. 
História que vem de longe e que ainda provoca maiores tensões sociais e 
que continua produzindo resistências e vítimas (ARROYO, 2013, p. 338). 

E na tessitura histórica, e socialmente tensa, da educação da população 

negra, que inclui a articulação simbiótica com a formação docente, e se iniciou em 

1837, aportamos no ano 2000, com as profusas comemorações, do “descobrimento” 

do Brasil, alavancadas pelas classes políticas e seguidas pelo poder econômico e 

predatório. Neste palco antagônico entre soberba e pobreza, surgiu em cena, num 

protesto legitimo, o Movimento Nacional de Resistência Indígena, Negra e Popular 

que realizou a Marcha Brasil outros 500, contra o racismo e as desigualdades 

sociais. 

E o Censo Demográfico Brasileiro do ano de 2000 apresentou declínio da 

política de branqueamento da população brasileira, no entanto evidenciou dados 

significativos da desigualdade sociorracial, exigindo do poder governamental, 

políticas de ações afirmativas. (IBGE, 2006). E no ano de 2001, a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro54, avança com as Cotas Raciais e determina que 40% 

                                                             
54Disponível em: https://www.uerj.br/a-uerj/a-universidade/sistema-de-cotas/ 

https://www.uerj.br/a-uerj/a-universidade/sistema-de-cotas/
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(quarenta por centos) de vagas sejam para candidatos autodeclarados negros 

e pardos.  

E no primeiro ano do milênio, 2001, o grande marco foi a III Conferência 

Mundial contra o racismo, a discriminação, a xenofobia e formas de intolerâncias 

correlatas, promovida pela ONU de 31 de agosto a 08 de setembro, em Durban, 

África do Sul, onde o Brasil esteve presente. Portanto a declaração de Durban, 

adotada em 08 de setembro de 2001, tem norteado a luta contra o racismo, que é 

uma luta universal. Entendemos que esta declaração além de importante e 

marcante, simboliza um divisor de tempos e desta forma é tema significante das 

propostas curriculares de formação dos docentes da educação escolar quilombola, 

pois 

O fato dos coletivos tão segregados em nossa história como os negros 
quilombolas e indígenas, terem reivindicado e conquistado a inclusão nos 
currículos da História da África e da memória e cultura negra e indígena 
assim como as pressões por que sejam superadas tantas visões 
inferiorizantes ainda presentes no material didático e literário não 
representam um dado isolado de politização da sua memória. Tem de ser 
visto como mais uma expressão da politização da memória que está sendo 
retomada em nível mundial em todas as sociedades onde coletivos foram e 
continuam segregados e inferiorizados (ARROYO, 2013, p. 296). 

E encerramos, esta trajetória histórica ilustrada e articulada entre a Educação 

do Campo, Educação Escolar Quilombola e Formação Docente, e em consonância 

com ARROYO (2013), que o material didático, literário, pedagógico e as propostas 

curriculares, representem a expressão da politização da memória.  

Antes de seguirmos para a próxima seção pontuamos que, entre uma 

ditadura e outra, a Terra de ZUMBI, se moveu parada e emudecida e os ecos desse 

silêncio causaram estrondos, ainda na segunda década do século XXI, pois os 

registros apontam para a ausência da Terra de Zumbi, nos movimentos negros.  

Em entrevista concedida pelo professor mestre 55Zezito Araújo, no ano de 

2011, para a Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana, alguns 

trechos de sua fala desvela e situa como e quando começou o Movimento Negro em 

Alagoas,  

                                                             
55 Professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Professor-coordenador do Curso de 
História do CESMAC-AL. Pesquisador do NEAB-AL - Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Membro do 
Comitê Gestor do Parque Memorial Quilombo dos Palmares – 2008. Coordenador Pedagógico do 
Projeto Social Cultural do Parque Memorial Zumbi dos Palmares - Caminhos para o Intercâmbio Afro-
latino -2008/2009. Parte de Entrevista realizada em 18/01/2011, NEAB, Maceió, Alagoas (FRANCO, 
2011). 
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[...] O interessante do movimento negro em Alagoas é que enquanto 
movimento político-social ele só começou realmente na década de 1980 
[...]movimento negro aqui surgiu dentro da Universidade Federal de 
Alagoas. Ele surgiu dentro da UFAL. E, ou felizmente ou infelizmente, 
comigo. Porque eu entrei na UFAL em três de março de 1980, como 
professor colaborador. E a minha entrada na universidade foi ótima, mas o 
processo da minha ascensão e confirmação como professor passou pela 
questão da discriminação, inclusive entre os meus próprios companheiros. 
[...]e me chamaram, antigamente era pra ser professor colaborador. Eu fui. 
“Três meses só Zezito enquanto o prof. Clóvis Antunes saiu pra fazer um 
curso, quando ele voltar você vai embora. Você aceita?” eu estava 
lecionando para o curso de Serviço Social e Antropologia do Brasil II para o 
curso de História, eram duas turmas. E na turma de Serviço Social essa 
professora chegou para os alunos e disse que eu não poderia lecionar essa 
disciplina porque eu era negro e eu ia criar o racismo dentro da universidade 
[...] em agosto de 1980 eu fiquei efetivo então já como professor 
concursado. E, o interessante é que foi a partir daí que aconteceu todo o 
movimento negro em Alagoas, nesse mesmo mês de agosto [...] (FRANCO, 
2011, p. 107-8). 

E mais do que, a apatia diante do Movimento Negro, é o distanciamento e 

desimportância que a Terra de Zumbi, concedeu a história e seus heróis, desta 

forma é possível conferir que o silenciamento e apagamento da memória sócio 

histórico cultural dos programas de formação docente, tem suas explicações nesta 

ponte que vela no sentido de apagar.  Outros trechos da entrevista do professor 

Zezito Araújo: 

[...] Porque o Rondon vinha desde 1978 tentando resgatar a história da 
Serra da Barriga [...] aí entrou nesse meio a EMATUR, empresa de turismo 
de Alagoas que funcionava na época[...]tentaram promover aqui um 
seminário sobre a história do Quilombo dos Palmares. Evidentemente eles 
chamaram a UFAL para fazer isso [...]um dos dirigentes do IPHAN, deu 
essa dimensão do patrimônio da cultura material e imaterial no Brasil [...] 
(FRANCO, 2011, p. 109). 

E na sequência da entrevista, o professor Zezito, apresenta informações que 

reforçam o atraso cultural e enraizado no preconceito da oligarquia alagoana, como 

exemplo é a intenção do referido seminário ser desprovido de participação das 

lideranças negras, o MNU estaria ausente.  

O professor relata que o tanto o MNU quanto as lideranças negras, a exemplo 

de Abdias do Nascimento, foram convidados após o questionamento, por parte de 

uma terceira pessoa: “fazer um seminário sobre a história dos negros deixando os 

negros de fora?” [..] trazer intelectuais para pensar o Quilombo dos Palmares, 

deixando a negrada de fora. [..] (FRANCO, 2011, p.109). O redirecionamento do 

seminário, aconteceu por interferências desvinculadas de Alagoas, contudo o 

departamento de história, do qual o professor Zezito era membro não foi inserido na 

lista de convidados. 
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É notório que Alagoas invisibiliza seus heróis e resistentes, como também 

sobreleva o apagamento da memória cultural, mesmo assim nos percursos 

históricos reafirmamos ilustres personagens da simbólica República Palmarina, 

desde Aqualtune e Zumbi, que acenderam a chama da luta pela liberdade, e essa 

chama se manteve acesa para além dos tempos, das gerações e dos limites 

geográficos. 

As chamas iluminaram os caminhos da resistência  de outros homens e 

outras mulheres, como  a professora  Maria Firmina, Teodoro Sampaio, Correia 

Leite, Milton Santos, Abdias  do Nascimento, Lélia Gonzalez e  infindável lista, na 

qual podemos acrescermos  ícones heroicos da atualidade, como Kabinguêle 

Munanga, nossa maior lenda viva, Sueli Carneiro e Eliete Santiago, que se 

constituem nos/nas patronos e patronas, da  “nova escola” de história da educação 

na formação docente dos/das  atuantes nas escolas quilombolas. 

 

4.4 Luzes ao Fim do Túnel: Formação Docente: legislação como diretriz e 

caminhos à cultura afrodescendente 

 
Até hoje na memória 
Na Agontimé56 existe 
seu legado inspirador  
realmente se persiste 

grande foi sua importância 
de imensa relevância  

para o povo que resiste 
(ARRAES, 2017, p. 132). 

 

Os documentos legais, desde a Constituição de 1988, seguido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, como também os pareceres emitidos pelos 

conselhos nacional, estadual e municipal de Educação e as orientações embutidas 

nas Diretrizes fundamentam as construções das propostas curriculares, delineiam os 

projetos políticos pedagógicos, legitimando as práticas didático pedagógicas. O 

trajeto histórico, revelou,  

Ocultamento perante tantos processos de segregação, marginalização, 
massacres étnico-raciais em nossas sociedades. Perante tantas violações 
de direitos, tantas injustiças contra coletivos. Tantas ausências e tantos 
preconceitos ainda presentes até no material oficial pedagógico e literário 
(ARROYO, 2013, p. 296). 

                                                             
56 Na Agontimé foi uma das esposas de Agonglo rei do Daomé. Após a morte do Rei, Adandoza seu 
enteado assumiu o trono, Na Agontimé, foi   vendida como escrava, seu nome trocado para não ser 
encontrada. Em São Luís do Maranhão, comprou sua liberdade e com outras mulheres fundou o 
templo Casa das Minas (ARRAES, 2017). 
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Nesta seção destacamos na legislação, ora em vigor, um diálogo fundamental 

e fundante com o percurso histórico e a inserção da cultura de pertença da 

população negra, cuja a análise tem como foco prioritário a formação docente.  

A seguir, apresentaremos uma sequência de 11 (onze) quadros, contendo os 

destaques legais, que possibilitam fundamentar a formação docente na perspectiva 

de manter acesa a cultura afrodescendente, visando as práticas curriculares 

pedagógicas, numa reafirmação da Educação do Campo e Educação Quilombola: 

 

Quadro 6 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996: destaques 

(BRASIL, 1996) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996) 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Educação 
do Campo 

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;II - organização 
escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 
ciclo agrícola e às condições climáticas;III - adequação à natureza do 
trabalho na zona rural. 

Educação 
Quilombola 

Art. 26.§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 
Art. 26-A.§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história 
do Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 
2008). 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra’. (Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9.1.2003). 

Formação 
Docente 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:I - elaborar e 
executar sua proposta pedagógica;(...) 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:I - participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; (...) 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:I - participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola; (...) 
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Art. 43VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 
realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades 
de extensão que aproximem os dois níveis escolares. (Incluído pela Lei nº 
13.174, de 2015) (...) 
Art. 52I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo 
sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de 
vista científico e cultural, quanto regional e nacional; (...) 
Art. 62 § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 
regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 
continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. (Incluído pela 
Lei nº 12.056, de 2009). 
Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais 
a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de 
educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, 
cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-
graduação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Fonte: Mapeamento da pesquisadora. 
 

O quadro 6 apresenta nossos destaques referentes a Lei 9394/96, cujo texto 

original promulgado em 1996. Constituiu-se num marco para os povos do Campo, 

que pela primeira vez na história do Brasil República, foram incluídos na garantia de 

direito à Educação.  

[...] "Hoje a necessidade de um reconhecimento e valorização das diversas 
identidades culturais, de suas particularidades e contribuições específicas à 
construção do país é cada vez mais afirmada" (CANDAU, 1997, p. 241). As 
contradições envolvidas nesse reconhecimento e nessa valorização 
certamente impõem desafios para a organização da escola e do currículo 
(MOREIRA, 2002, p.17). 

As contradições, são reveladas na relação temporal, pois, entre a 

promulgação da LDB no ano de1996 e a inserção da Modalidade Educação do 

Campo (2002) houve um intervalo de 06 (seis) anos, quanto a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira transcorreram-se 07 (sete) anos, no que 

se refere e a instituição da Educação Escolar Quilombola, datada de 20 de 

novembro de 2012, a distância foram de 16 (dezesseis) anos em relação a 1996, 

consequentemente, a formação docente, no âmbito legal, surge de forma lenta com 

evidentes sinais de exaustão. 

 

Quadro 7 - Resolução CNE/CEB 1/2002: destaques 

(BRASIL, 2002) Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002) 

– Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

Educação do Campo / Formação Docente 

Art. 2º Estas Diretrizes, com base na legislação educacional, constituem um conjunto de 
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do 
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campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a 
Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a Formação de 
Professores em Nível Médio na modalidade Normal. 
Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 
disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem 
as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão do trabalho 
compartilhado de todos os setores comprometidos com a universalização da educação 
escolar com qualidade social, constituir-se-á num espaço público de investigação e 
articulação de experiências e estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem 
como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente 
sustentável. 
Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças e o 
direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 23, 26 
e 28 da Lei 9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. 
Art. 8°II - direcionamento das atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de 
desenvolvimento sustentávelIV - controle social da qualidade da educação escolar, 
mediante a efetiva participação da comunidade do campo. 
Art. 12.Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o artigo 67 da LDB 
desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os 
professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos docentes. 
Art. 13. Os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a 
Educação Básica no país, observarão, no processo de normatização complementar da 
formação de professores para o exercício da docência nas escolas do campo, os 
seguintes componentes: 
I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e 
dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da 
região, do país e do mundo; 
II - propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade 
cultural e os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o 
acesso ao avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria 
das condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 
solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 
 

Em relação ao quadro 7, no ano de 2002, o Conselho Nacional de Educação, 

instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

é possível afirmar, conforme nosso destaque ao parágrafo único do Art. 2º, como o 

nascedouro da Modalidade: Educação do Campo. E a partir deste marco, 

Demanda-se dos currículos que incorporem, sistematizem e aprofundem 
esses saberes e essa formação acumulada, e que os ponham em diálogo, 
com seu direito aos saberes e concepções das a teorias pedagógicas e 
didáticas, de organização escolar, de ensino-aprendizagem para a garantia 
do direito à educação dos povos do campo (ARROYO, 2012, p. 361). 

A formação docente é característica fundante das referidas Diretrizes, pois 

apresenta em seu bojo marcas semeadas e frutificadas da trajetória dos Movimentos 



167 
 

Sociais, numa percepção que a formação docente é a sustentação, a raiz da 

Educação. 

 

Quadro 8 - Lei nº 10.639/2003 e Resolução nº 1/2004: destaques 

(BRASIL, 2003) Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 - 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 

Educação 
do Campo 
 
Educação 
Quilombola 
 
Formação 
Docente 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio(...), 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra" (grifos nossos). 

(BRASIL, 2004) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. (Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004) 

Educação 
do Campo 
 
 
Educação 
Quilombola 
 
 
Formação 
Docente 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas 
Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da 
Educação Brasileira e, em especial, por Instituições que desenvolvem 
programas de formação inicial e continuada de professores. 
Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africanas constituem-se de orientações, princípios e 
fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, 
e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e 
conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, 
buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação 
democrática. 
Art. 4° Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão 
estabelecer canais de comunicação com grupos do Movimento Negro, 
grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos 
de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, 
com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos 
institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. 
Art. 5º Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de 
garantir o direito de alunos afrodescendentes de frequentarem 
estabelecimentos de ensino de qualidade, que contenham instalações e 
equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por 
professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e 
comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo 
capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem 
desrespeito e discriminação. 
Art. 8º Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do Parecer 
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CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a 
participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, 
avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e 
aprendizagens de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da 
Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

No que se  refere ao quadro 8, em que estão apresentados os destaques da 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, de 17 de junho de 2004,os marcos legais, que assumem 

papeis fundamentais na Orientação da Educação da População  Negra, dos quais 

um considerável contingente vivem em Quilombos, como também grande parcela faz 

parte dos  Povos  do Campo, portanto, a formação docente  é tratada  tanto no  

contexto quanto no texto Legal. 

No entanto, diante do percurso desta pesquisa de tese, é perceptível que há 

um descompasso entre os instrumentos legais e as políticas públicas, é preciso ter a 

clareza nas ações que  

As diretrizes vão servir de instrumentos para que a mentalidade seja 
modificada, mas não será uma ação imediata, serão necessários anos de 
desconstrução para a formação de uma nova percepção. Mas ações como: 
reconhecimento das comunidades quilombolas, políticas de ações 
afirmativas, visibilidade insuficiente na mídia de uma população negra ativa 
e fora dos ambientes domésticos, são reflexo de movimentos sociais. 
Fortalecendo a autoestima na escola é o primeiro passo que pode ser feito, 
pois a reboque disso virão a valoração, a respeitabilidade e a coragem de 
enfrentar os desafios que a sociedade impõe àquele que é considerado 
minoria (FERNANDES, 2009, p. 12).  

Historicamente, é pertinente sobrelevar quão difícil, distante e de incontáveis 

gerações, se deu o percurso em busca desta  conquista de direito à Educação 

Escolar da  População Negra, a saber: 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) anos 

(1539) da chegada dos primeiros homens e mulheres vindos do continente África, 

desembarcados no Brasil para serem Escravizados; 308 (trezentos e oito) anos  da 

Morte de Zumbi(1695); 115 (cento e quinze) anos  da Abolição  da 

Escravidão(1888); 42 anos  da promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação(1961)  e 7 anos  da Promulgação da última Lei de Diretrizes e  

Bases(1996). Diante desta cronologia é possível afirmar com veemência: chegou 

tardiamente. 

Antes de sequenciar para o quadro 9, destacamos que em 20 de julho de 

2010 foi promulgada a Lei Nº 12.288, que Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
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altera as Leis nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, nº 9.029, de 13 de abril de 1995, nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, e nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Em seu 

Art. 1ºesta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à 
população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação 
e às demais formas de intolerância étnica (BRASIL, 2010). 

Adiante, observe-se: 

Parágrafo único :Para efeito deste Estatuto, considera-se:[...]VI - ações 
afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a 
promoção da igualdade de oportunidades (BRASIL, 2010). 

Destacamos a pertinência do Art. 2º 

Art. 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente 
da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, 
especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, 
educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus 
valores religiosos e culturais (BRASIL, 2010). 

Pontuamos o Art. 3º, que discorre “[...]o Estatuto da Igualdade Racial adota 

como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a 

valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira” 

(BRASIL, 2010). 

E na sequência o Art. 4º, que cita: “A participação da população negra, em 

condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural 

do País [...]” (BRASIL, 2010). 

Citamos a importância do Capítulo II: do direito à educação, à cultura, ao 

esporte e ao lazer na Seção I, Disposições Gerais: 

Art. 9º A população negra tem direito a participar de atividades 
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses 
condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua 
comunidade e da sociedade brasileira (BRASIL, 2010). 

Na seção II, parágrafo 1º: 

§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua 
contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural do País (BRASIL, 2010). 

E no arremate registramos do Art.13 “[...] II - incorporar nas matrizes 

curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores 

concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira (BRASIL, 2010). 
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Este preâmbulo que apresentamos entre os quadros 08 e 09 consiste num 

marco legal de suma relevância pela sua dimensão histórica e por ser um 

instrumento de referência para a formação docente. O Estatuto da Igualdade Racial 

se apresenta como o fio condutor, o espelho basal para as legislações seguintes. 

 

Quadro 9 - Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010: destaques 

Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010.Dispõe sobre a política de educação do 
campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA 

Educação do Campo (Educação 
Quilombola) 

Formação Docente 

Art. 1º A política de educação do campo destina-se à ampliação e qualificação da oferta de 
educação básica e superior às populações do campo, e será desenvolvida pela União em 
regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com 
as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste 
Decreto 

1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: 
I- Populações do campo: os agricultores familiares (..)os assentados e acampados da 
reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, (...)materiais de 
existência a partir do trabalho no meio rural; e II - escola do campo: (...)que atenda 
predominantemente a populações do campo. 

§ 3º As escolas do campo e as 
turmas anexas deverão elaborar seu 
projeto político pedagógico, na forma 
estabelecida pelo Conselho Nacional 
de Educação. 

§ 4º A educação do campo concretizar-se-á 
mediante a oferta de formação inicial e continuada 
de profissionais da educação(...) 

                              Art. 2º São princípios da educação do campo: 
I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 
políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; II - incentivo à formulação de 
projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo(..)III - desenvolvimento 
de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade 
das escolas do campo (...)IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de 
projetos pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 
necessidades dos alunos do campo, 

                     (....) 
Art. 3º Caberá à União criar e implementar mecanismos que garantam a manutenção e o 
desenvolvimento da educação do campo nas políticas públicas educacionais, com o objetivo 
de superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar pelas populações do 
campo (...) 

Art. 4º (...) Ministério da Educação, prestará apoio técnico e financeiro aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios na implantação das ações voltadas à ampliação e 
qualificação da oferta de educação básica e superior às populações do campo em seus 
respectivos sistemas de ensino,  

 (...)IV - acesso à educação superior, com prioridade 
para a formação de professores do campo; VI - 
formação inicial e continuada específica de 
professores que atendam às necessidades de 
funcionamento da escola do campo; 

 § 2º A formação de professores poderá ser feita 
concomitantemente à atuação profissional, de acordo 
com metodologias adequadas, inclusive a pedagogia 
da alternância, e sem prejuízo de outras que 
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atendam às especificidades da educação do campo, 
e por meio de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 § 3º As instituições públicas de ensino superior 
deverão incorporar nos projetos político-pedagógicos 
de seus cursos de 
licenciatura os processos de interação entre o campo 
e a cidade e a organização dos espaços e tempos da 
formação, em consonância com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 
(...) 

(..)Art. 6º Os recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários destinados 
à educação do campo deverão atender às especificidades e apresentar conteúdos 
relacionados aos conhecimentos das populações do campo, considerando os saberes 
próprios das comunidades, em diálogo com os saberes acadêmicos e a construção de 
propostas de educação no campo contextualizadas. 

(...)Art. 14. O PRONERA compreende o apoio a projetos nas seguintes áreas: 

I - alfabetização e escolarização de 
jovens e adultos no ensino 
fundamental; 

(...)IV - formação continuada e escolarização de 
professores de nível médio, na modalidade normal, 
ou em nível superior, por meio de licenciaturas e de 
cursos de pós-graduação; 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

Os destaques inseridos no quadro 9 referem-se ao Decreto nº 7.352, de 4 de 

novembro de 2010.Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. O referido decreto é um 

dos documentos de maior legitimidade para a Educação Escolar da População do 

Campo. Na linha do tempo de avanços legais, este documento afirma a Educação 

Escolar dos Quilombolas, por serem reconhecidamente População do Campo. Mas, 

é um processo continuo e lento, no qual 

As comunidades quilombolas precisam ser estimuladas a se reconhecerem 
enquanto grupo e a lei pode favorecer para que o reconhecimento aconteça 
de fato, caso contrário, o nosso trabalho será muito mais lento. A sociedade 
civil e a legal precisam também ter tal entendimento, pois sozinhas, as 
comunidades continuarão sendo rejeitadas. A existência da lei não garante 
o sucesso do reconhecimento, e a educação nesse processo tem um papel 
fundamental. (FERNANDES, 2009, p. 115). 

Outra articulação deste Decreto é o art. 33 da Lei nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009, que trata da alimentação (merenda), garantindo este direito. O marco 

determinante é a bifurcação Educação do Campo e Reforma Agrária, que culminou 

numa trilha histórica de Lutas, Suor e Sangue. Este Decreto assume um 

compromisso intrínseco com a formação docente, onde é possível apreender que a 

Educação Escolar é o palco e cenário de continuidade das Lutas Sociais, portanto o 

papel histórico docente é fundamental. Outro ponto a destacar é que o Decreto nº 
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7.352 abaliza o parecer 16/2012, que homologa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Quilombola. 

 

Quadro 10 –Parecer CNE/CEB nº 16/2012: destaques 

Parecer CNE/CEB nº 16/2012, aprovado em 5 de junho de 2012.Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 

Educação 
Quilombola 

§ 1º A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica: 
 I - organiza precipuamente o ensino ministrado nas instituições 
educacionais fundamentando-se, informando-se e alimentando-se: a) da 
memória coletiva;  
b) das línguas reminiscentes; 
c) dos marcos civilizatórios;  
d) das práticas culturais; 
 e) das tecnologias e formas de produção do trabalho;  
f) dos acervos e repertórios orais; 
g) dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o 
patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país; 
h) da territorialidade. 

Formação 
Docente 

5.10 A formação de professores 
Como destacado, de acordo com o documento final da CONAE (2010), a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão: h) 
Assegurar que a atividade docente nas escolas quilombolas seja exercida 
preferencialmente por professores/as oriundos/as das comunidades 
quilombolas (C0NAE, 2010, p. 131-132, grifos nossos). 

Os processos de formação inicial e continuada da Educação Escolar 
Quilombola deverão ter como eixos: 
I - os conteúdos gerais sobre a educação, política educacional, gestão, 
currículo, avaliação;II - os fundamentos históricos, sociológicos, 
sociolinguísticos, antropológicos, políticos, econômicos, filosóficos e 
artísticos da educação; 
III - o estudo das metodologias e dos processos de ensino-
aprendizagem;IV - os conteúdos curriculares da base nacional comum;V - 
o estudo do trabalho como princípio educativo; VI - o estudo de memória, 
ancestralidade, oralidade, corporeidade, estética e do 
etnodesenvolvimento, produzido pelos quilombolas ao longo do seu 
processo histórico, político, econômico e sociocultural;VII - a realização de 
estágio curricular em articulação com a realidade da Educação Escolar 
Quilombola;VIII – (...)Nos currículos dos cursos e nos processos de 
formação inicial e continuada de professores, deverão ser criados 
espaços, condições de estudo e discussões sobre as lutas quilombolas ao 
longo da história, o papel dos quilombos nos processos de libertação e no 
contexto atual da sociedade brasileira, o respeito à diversidade religiosa e 
sexual, as ações afirmativas e as formas de superação do racismo [...].A 
formação de professores para atuação na Educação Escolar Quilombola 
tem um sentido de urgência. A necessidade de garantir o direito desses 
docentes à sua formação, bem como de consolidar a Educação Escolar 
Quilombola como modalidade de Educação Básica, impele a realização 
de políticas afirmativas que corrijam as desigualdades educacionais que 
historicamente incidem sobre essa parcela da população. (Grifos nosso) 
5.10.1 Formação inicial de professores: mais alguns aspectosA 
invisibilidade, o desconhecimento e a escassa produção teórica no campo 
educacional sobre a Educação Escolar Quilombola levam a sua quase 
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total inexistência nos currículos de licenciatura. Também não se pode 
dizer que, na produção teórica educacional, tenhamos, até o momento, 
um corpo significativo de dissertações e teses e pesquisas acadêmicas 
que elegem a questão quilombola como tema de investigação e 
estudo.Sabe-se que, atualmente, parte dessa demanda de formação 
inicial de professores que atuam na Educação Escolar Quilombola tem 
sido coberta por alguns cursos de Formação de Educadores do Campo; 
porém, isso ainda não é suficiente para atender às reivindicações e 
àsdemandas das comunidades quilombolas. Os cursos de Formação de 
Educadores do Campo existentes possuem currículos flexíveis e em 
diálogo com a população do campo, mas nemtodos contemplam as 
especificidades da realidade histórica, política, econômica e sociocultural 
quilombola. É importante relembrar também que as comunidades 
quilombolas não se localizam apenas nas áreas rurais, isto é, elas estão 
presentes nos centros urbanos. Essa particularidade precisa ser 
compreendida e abordada nos processos de formação inicial de 
professores. Há também que se garantir a inserção da questão quilombola 
em todos os currículos dos cursos de graduação de forma atualizada, 
contextualizada e que esteja em acordo com os avanços da luta 
quilombola e com os estudos críticos sobre o tema, para seu 
conhecimento e superação de visões estereotipadas, preconceituosas e 
naturalizadas sobre a complexa realidade dos quilombolas no Brasil. 
5.10.2 Formação continuada de professores: mais alguns aspectos 
Os processos de formação continuada poderão ser realizados por meio da 
oferta de oficinas, cursos de atualização, extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, presenciais e a distância, que correspondam às principais 
demandas de formação dos professores. Tais cursos inserirão em seus 
currículos os temas apontados nestas Diretrizes, bem como nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Parecer 
CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/2004). 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

Observemos no quadro 10, que o parecer CNE/CEB nº 16/2012, antecede a 

Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012-e define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Desta forma, o 

parecer é fundamental para a definição das Diretrizes. O parecer explicita nas 

orientações a priorização da formação docente para a Escola Quilombola e 

apresenta como premissa a articulação com a história, como também objetiva a 

contextualização do momento presente e o sentimento de pertença. E amparadas 

em Casali, que alerta, 

No plano da cultura, no qual a ação pedagógica acontece, é diferente: o 
desenvolvimento da cultura se dá no plano da consciência humana. 
Portanto nele estão implicados vontade e interesses. Em consequência, 
estão implicados disputas e conflitos. O desenvolvimento da cultura não é 
espontâneo, mas produzido. Por isso não se designa Evolução, mas 
História. Por isso, obstáculos também são produzidos, porque nem toda 
vontade e interesse humanos têm o sentido da justiça e da universalidade. 
É preciso, pois, de modo pertinente e oportuno, desbloquear os entraves 
que a História e a Cultura produzem na educação, consequência dos 
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conflitos econômicos, políticos, sociais, ideológicos de cada sociedade, e 
produzir positivamente a História e a Cultura (2007, p. 85). 

A continuidade na formação é apresentada como uma característica notória e 

fecunda. Compreendemos que esta é uma das formas de desbloquear os entraves, 

objetivando a produção positiva da história e cultura. Este parecer tem na sua 

fundamentação o Decreto nº 7.352/2010- que dispõe sobre a política de Educação 

do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

desta forma se evidencia a urgência em impulsionar a constituição das políticas de 

formação docente, operacionalizando-as a partir dos ordenamentos legais. 

 

Quadro 11 - Resolução nº 8/2012: destaques 

Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012 (BRASIL, 2012b) 
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 

Educação Básica 

Educação 
Quilombola 

Art. 1º - Ficam estabelecidas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, na forma desta 
Resolução. 
§ 1º - A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica: 
I - Organiza precipuamente o ensino ministrado nas instituições 
educacionais fundamentando-se, informando-se e alimentando-se: 
a) da memória coletiva; 
b) das línguas reminiscentes; 
c) dos marcos civilizatórios; 
d) das práticas culturais; 
e) das tecnologias e formas de produção do trabalho; 
f) dos acervos e repertórios orais; 
g) dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o 
patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país; 
III - destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e 
urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, 
política e econômica; 
IV - deve ser ofertada por estabelecimentos de ensino localizados em 
comunidades reconhecidas pelos órgãos públicos responsáveis como 
quilombolas, rurais e urbanas, bem como por estabelecimentos de ensino 
próximos a essas comunidades e que recebem parte significativa dos 
estudantes oriundos dos territórios quilombolas; 
V - deve garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos 
conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo a 
contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade; 
Art. 2º - Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e aos sistemas de 
ensino garantir: 
I - apoio técnico-pedagógico aos estudantes, professores e gestores em 
atuação nas escolas quilombolas; 
II - recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e literários que 
atendam às especificidades das comunidades quilombolas; 
c) a construção de propostas de Educação Escolar Quilombola 
contextualizadas. 
Art. 6º - (...) objetivos: 
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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; 
Art. 7º - A Educação Escolar Quilombola rege-se nas suas práticas e 
ações político-pedagógicas pelos seguintes princípios: 
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; 
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; 
Art. 8º - Os princípios da Educação Escolar Quilombola deverão ser 
garantidos por meio das seguintes ações: 
IV - presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas 
escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos de 
territórios quilombolas; 
V - garantia de formação inicial e continuada para os docentes para 
atuação na Educação Escolar Quilombola; 
VI - garantia do protagonismo dos estudantes quilombolas nos processos 
político-pedagógicos em todas as etapas e modalidades; 
VII - implementação de um currículo escolar aberto, flexível e de caráter 
interdisciplinar, elaborado de modo a articular o conhecimento escolar e 
os conhecimentos construídos pelas comunidades quilombolas; 
VIII - implementação de um projeto político-pedagógico que considere as 
especificidades históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas e 
identitárias das comunidades quilombolas; 
XIV - realização de processo educativo escolar que respeite as tradições e 
o patrimônio cultural dos povos quilombolas; 
XVI - articulação da Educação Escolar Quilombola com as demais 
políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais nas diferentes esferas de governo. 
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. 
Art. 14 - A Educação Escolar Quilombola deve ser acompanhada pela 
prática constante de produção e publicação de materiais didáticos e de 
apoio pedagógico específicos nas diversas áreas de conhecimento, 
mediante ações colaborativas entre os sistemas de ensino. 
Art. 17 - O Ensino Fundamental, direito humano, social e público subjetivo, 
aliado à ação educativa da família e da comunidade deve constituir-se em 
tempo e espaço dos educandos articulado ao direito à identidade étnico-
racial, à valorização da diversidade e à igualdade. 
§ 1º - A oferta do Ensino Fundamental como direito público subjetivo é de 
obrigação do Estado que, para isso, deve promover a sua universalização 
nas comunidades quilombolas. 
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§ 2º - O Ensino Fundamental deve garantir aos estudantes quilombolas: 
II - a articulação entre os conhecimentos científicos, os conhecimentos 
tradicionais e as práticas socioculturais próprias das comunidades 
quilombolas, num processo educativo dialógico e emancipatório; 
III - um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com 
os modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes 
quilombolas nos diferentes contextos sociais; 
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; 
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. 
§ 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. 34 - O currículo da Educação Escolar Quilombola diz respeito aos 
modos de organização dos tempos e espaços escolares de suas 
atividades pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a 
sociedade, das relações de poder presentes no fazer educativo e nas 
formas de conceber e construir conhecimentos escolares, constituindo 
parte importante dos processos sociopolíticos e culturais de construção de 
identidades. 
§ 1º - Os currículos da Educação Básica na Educação Escolar Quilombola 
devem ser construídos a partir dos valores e interesses das comunidades 
quilombolas em relação aos seus projetos de sociedade e de escola, 
definidos nos projetos político pedagógicos. 
Art. 35 - O currículo da Educação Escolar Quilombola, obedecidas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica, deverá: 
I - garantir ao educando o direito a conhecer o conceito, a história dos 
quilombos no Brasil, o protagonismo do movimento quilombola e do 
movimento negro, assim como o seu histórico de lutas; 
III - reconhecer a história e a cultura afro-brasileira como elementos 
estruturantes do processo civilizatório nacional, considerando as 
mudanças, as recriações e as ressignificações históricas e socioculturais 
que estruturam as concepções de vida dos afro-brasileiros na diáspora 
africana; 
IV - promover o fortalecimento da identidade étnico-racial, da história e 
cultura afro-brasileira e africana ressignificada, recriada e reterritorializada 
nos territórios quilombolas; 
V - garantir as discussões sobre a identidade, a cultura e a linguagem, 
como importantes eixos norteadores do currículo; 
Art. 38 - A organização curricular da Educação Escolar Quilombola deverá 
se pautar em ações e práticas político-pedagógicas que visem: 
I - o conhecimento das especificidades das escolas quilombolas e das 
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escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas 
quanto à sua história e às suas formas de organização; 
II - a flexibilidade na organização curricular, no que se refere à articulação 
entre a base nacional comum e a parte diversificada, a fim de garantir a 
indissociabilidade entre o conhecimento escolar e os conhecimentos 
tradicionais produzidos pelas comunidades quilombolas; 
V - a adequação das metodologias didático-pedagógicas às 
características dos educandos, em atenção aos modos próprios de 
socialização dos conhecimentos produzidos e construídos pelas 
comunidades quilombolas ao longo da história; 
VI - a elaboração e uso de materiais didáticos e de apoio pedagógico 
próprios, com conteúdos culturais, sociais, políticos e identitários 
específicos das comunidades 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. 44 - A Educação Escolar Quilombola desenvolverá práticas de 
avaliação que possibilitem o aprimoramento das ações pedagógicas, 
dos projetos educativos, da relação com a comunidade, da relação 
professor/estudante e da gestão. 

Formação 
Docente 

DA FORMAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E PROFISSIONALIZAÇÃO 
DOS PROFESSORES PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR QUILOMBOLA 
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. 
Art. 50 A formação inicial de professores que atuam na Educação Escolar 
Quilombola deverá:  
I - ser ofertada em cursos de licenciatura aos docentes que atuam em 
escolas quilombolas e em escolas que atendem estudantes oriundos de 
territórios quilombolas; 
III - propiciar a participação dos graduandos ou normalistas na 
elaboração, desenvolvimento e avaliação dos currículos e programas, 
considerando o contexto sociocultural e histórico das comunidades 
quilombolas;  
VI - ter como eixos norteadores do currículo: 
 f) o estudo da memória, da ancestralidade, da oralidade, da corporeidade, 
da estética e do etnodesenvolvimento, entendidos como conhecimentos e 
parte da cosmovisão produzidos pelos quilombolas ao longo do seu 
processo histórico, político, econômico e sociocultural; 
Art. 51 - Nos cursos de formação inicial da Educação Escolar Quilombola 
deverão ser criados espaços, condições de estudo, pesquisa e discussões 
sobre: 
I - as lutas quilombolas ao longo da história; 
II - o papel dos quilombos nos processos de libertação e no contexto atual 
da sociedade brasileira; 
III - as ações afirmativas; 
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Art. 52 - Os sistemas de ensino podem, em articulação com as instituições 
de Educação Superior, firmar convênios para a realização de estágios 
curriculares de estudantes dos cursos de licenciatura para que estes 
desenvolvam os seus projetos na Educação Escolar Quilombola, 
sobretudo nas áreas rurais, em apoio aos docentes em efetivo exercício. 
§ 1º - Os estagiários que atuarão na Educação Escolar Quilombola serão 
supervisionados por professor designado pela instituição de Educação 
Superior e acompanhados por docentes em efetivo exercício profissional 
nas escolas quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos 
de territórios quilombolas. 
Art. 53 - A formação continuada de professores que atuam na Educação 
Escolar Quilombola deverá: 
I - ser assegurada pelos sistemas de ensino e suas instituições 
formadoras e compreendida como componente primordial da 
profissionalização docente e estratégia de continuidade do processo 
formativo, articulada à realidade das comunidades quilombolas e à 
formação inicial dos seus professores; 
III - realizar cursos e atividades formativas criadas e desenvolvidas pelas 
instituições públicas de educação, cultura e pesquisa, em consonância 
com os projetos das escolas e dos sistemas de ensino; 
IV - ter atendidas as necessidades de formação continuada dos 
professores pelos sistemas de ensino, pelos seus órgãos próprios e 
instituições formadoras de pesquisa e cultura, em regime de colaboração. 
Art. 58  
I - Compete a União: 
d) estimular a criação e implementar, em colaboração com os sistemas de 
ensino e em parceria com as instituições de Educação Superior, 
programas de formação inicial e continuada de professores para atuação 
na Educação Escolar Quilombola 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

Ressignificando o quadro 11 e acrescendo elementos históricos legais, a 

Constituição de 1988, em seu artigo 68 assegura: “aos remanescentes das 

comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”. E 

arremata no Art. 216, “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: V – os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico. § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

Nossa reflexão quanto a legislação em destaque do quadro 11, converge com 

a preocupação de Fernandes (2009), em referência a lei 10.639, pois o que é 

possível constatar, ainda, no ano de 2019, é a insensibilidade por parte do poder 

público. É urgente, compreender que,  
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No momento, a aplicação das diretrizes está longe de ser ideal, há uma 
completa desinformação ainda sobre o que é a lei. Existe muita resistência 
ideológica entre os profissionais da educação ou entre os dirigentes 
políticos. Somente com um processo informativo e educacional que a 
postura de negação às questões negras pode ser substituída por uma de 
valoração. Haverá um grande retrocesso se os próximos dirigentes não 
forem sensibilizados dos problemas étnicos que o país enfrenta. A 
reparação está começando a ser feita, mas ela ainda não está de forma 
homogênea. (FERNANDES, 2009, p. 115). 

Mas a história, diante dos marcos legais, apresenta na lentidão para a 

garantia de direitos dos Afrodescendentes, desproporcionalidade ao significado 

cultural e a legitimidade deste povo na formação sócio histórico cultural do Brasil. 

Note-se que entre a promulgação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, (que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) e a inclusão no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", como também da Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, que 

Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 

Educação Básica, deu-se um intervalo de 09 (nove)  anos, e a distância da 

Constituição de 1988, foram 24 anos. As ações afirmativas são avanços, no entanto 

a implementação e reorganização curricular na formação docente inicial, continuada 

e na escola quilombola, desconhecem a urgência, desta forma apresenta reflexos 

imensuráveis na educação e assim contribuem com o alargamento da impagável 

dívida social. 

 

Quadro 12 - Lei nº 13.005/2014: destaques 

Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) (BRASIL, 
2014) 

Educação 
do Campo 
Educação 
Quilombola 

Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda 
a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 
Estratégias: 
2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 
educação especial, das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas; 
2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização 
flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário 
escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as 
condições climáticas da região; 
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos 
culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a 
livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, 
assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e 
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difusão cultural; 
2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas 
próprias comunidades; 

Formação 
Docente 

2.13) expandir atendimento específico a populações do campo e 
comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação 
nessas populações; 
4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e 
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do 
campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 
5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de 
professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento 
de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto 
sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 
avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das 
redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo 
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e 
específica com a prática didática, além da educação para as relações 
étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com 
deficiência; 
7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de 
educação básica, por meio da constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas, (...) integrando-os às demandas e necessidades das 
redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo 
pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e 
específica com a prática didática, além da educação para as relações 
étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com 
deficiência; 
14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
regionais e para favorecer o acesso das   populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e 
doutorado; 
15.5) implementar programas específicos para formação de 
profissionais da educação para as escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial; 
18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento de 
cargos efetivos para essas escolas; 

 
Educação 
do Campo 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, 
quilombolas e de populações itinerantes, com a produção de materiais 
didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento 
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Educação 
Quilombola  
Formação 
Docente 

que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas 
e a identidade cultural das comunidades quilombolas; 
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento 
escolar para a população do campo que considerem as especificidades 
locais e as boas práticas nacionais e internacionais; 
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, 
nos termos das Leis nºs 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 
10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 
7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações 
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na 
definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo; (..); a oferta de programa para a 
formação inicial e continuada de profissionais da educação (...) 
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades 
indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades (...) 
12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e 
comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação 
nessas populações; 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

O quadro 12 refere-se aos destaques do Plano Nacional de Educação (PNE) 

(2014-2024). Este Plano foi instituído após uma trajetória de dificuldades e lutas, 

mesmo com cortes profundos no texto final, apresenta consideráveis avanços, 

principalmente em relação ao anterior- ao PNE 2001-2010, no tocante a inclusão da 

Educação do Campo, da Educação Quilombola e da Formação Docente.  

Torna-se relevante destacar que o plano entrou em vigor após 02 (dois) anos 

de instituição da Educação Quilombola, dessa forma, a inserção da modalidade 

apresenta-se intrinsecamente ligada à trajetória dos movimentos sociais, em 

particular ao movimento negro. Consideramos que o PNE se encontra na metade do 

seu período de vigência e ao observarmos os índices de cumprimento das metas, é 

possível aferir dissintonia e descompasso entre as estratégias e o panorama da 

Educação no ano de 2019. 
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Quadro 13 - Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015: destaques 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO 
PLENO. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015. 

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada 

CONSIDERANDO que a igualdade  de condições para  o acesso e a permanência na 
escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e 
o apreço à tolerância; a valorização do  profissional da educação; a gestão democrática do 
ensino público; a garantia de um padrão de qualidade; a valorização da experiência 
extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o 
respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros, constituem princípios 
vitais para a melhoria e democratização da gestão e do ensino; 
CONSIDERANDO a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica; 
CONSIDERANDO a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e 
extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional 
do magistério e da prática educativa; 
CONSIDERANDO a Docência como ação educativa e como processo pedagógico 
intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 
pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem entre 
conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos inerentes ao 
ensinar e aprender, na socialização e construção de conhecimentos, no diálogo constante 
entre diferentes visões de mundo; 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS§ 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem 
como as instituições educativas de educação básica que desenvolverem atividades de 
formação continuada dos profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo às 
políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade 
e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), expressando uma 
organicidade entre o seu Plano Institucional, o Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Projeto 
Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através de uma política institucional articulada 
à educação básica, suas políticas e diretrizes. 
Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, respectivamente, à 
preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções de magistério na educação 
básica em suas etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e 
modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e 
técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 
quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla e contextualizada de 
educação e educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos 
de determinada área e a participação na elaboração e implementação do projeto político-
pedagógico da instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os 4direitos e objetivos 
de aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação institucional.  
§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui processo 
dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação 
e à valorização profissional, devendo ser assumida em regime de colaboração pelos entes 
federados nos respectivos sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de 
educação credenciadas. 
4º Os profissionais do magistério da educação básica compreendem aqueles que exercem 
atividades de docência e demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacional 
dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas 
e modalidades de educação (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 
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educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 
médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e 
educação a distância), e possuem a formação mínima exigida pela legislação federal das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: 
(...) 
II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 
compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma 
nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos 
e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, 
contrária a toda forma de discriminação 
(...) 
§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre 
a instituição de educação superior e o sistema de educação básica, envolvendo a 
consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes de apoio à formação docente, em 
regime de colaboração, e deve contemplar: 
(...) 
VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de 
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. 
(...) 
§ 7º Os cursos de formação inicial e continuada de profissionais do magistério da educação 
básica para a educação escolar indígena, a educação escolar do campo e a educação 
escolar quilombola devem reconhecer que: 
(...) 
II - a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação básica da 
educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, nos termos desta 
Resolução, deverá considerar a diversidade étnico-cultural de cada comunidade.   
CAPÍTULO II FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA EDUCAÇÃO 
BÁSICA: BASE COMUM NACIONAL 
(..) 
Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum nacional, 
pautada pela concepção de educação como processo emancipatório e permanente, bem 
como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis 
como expressão da articulação entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta 
a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão, 
para que se possa conduzir o(a) egresso(a): 
(...) 
VIII - à consolidação da educação inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo 
e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
entre outras; 
(...) 
CAPÍTULO III 
DO(A) EGRESSO(A) DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um repertório de 
informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 
resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá 
do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, 
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade 
afetiva e estética, de modo a lhe permitir: 
(...) 
VI - Leitura e discussão de referenciais teóricos contemporâneos educacionais e de 
formação para a compreensão e a apresentação de propostas e dinâmicas didático-
pedagógicas; 
VII - cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as diretrizes 
curriculares para a educação básica, bem como de conhecimentos específicos e 
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pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à prática e à 
experiência dos professores das escolas de educação básica, seus saberes sobre a escola 
e sobre a mediação didática dos conteúdos; 
(...) 
Art. 8º O(A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto, 
estar apto a:(...) 
VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir 
para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, 
políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da diversidade, 
respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de 
faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade 
sexual, entre outras; 
(...)Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a atuar em escolas 
indígenas, professores da educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, 
dada a particularidade das populações com que trabalham e da situação em que atuam, 
sem excluir o acima explicitado, deverão: 
I - promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros grupos sociais 
sobre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas 
próprias da cultura local;II - atuar como agentes interculturais para a valorização e o estudo 
de temas específicos relevantes. 
CAPÍTULO VI 
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
Art.16. A formação continuada    compreende dimensões coletivas, organizacionais e 
profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 
envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 
programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 
busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente. 
Parágrafo único. A formação continuada decorre de uma concepção de desenvolvimento 
profissional dos profissionais do magistério que leva em conta:I - os sistemas e as redes de 
ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação básica, bem como os problemas 
e os desafios da escola e do contexto onde ela está inserida; 
(...) 
§ 2º A instituição formadora, em efetiva articulação com o planejamento estratégico do 
Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente e com os sistemas e redes de 
ensino e com as instituições de educação básica, definirá no seu projeto institucional as 
formas de desenvolvimento da formação continuada dos profissionais do magistério da 
educação básica, articulando-as às políticas de valorização a serem efetivadas pelos 
sistemas de ensino. 

Fonte: Organização da autora 
 

No que se refere a interpretação do quadro 13, as diretrizes, desde que sejam 

consideradas e se constituam em referenciais norteadores dos projetos, propostas e 

planos de formação docente, oferecem elementos para a apropriação histórica, e 

compreensão da trajetória cultural e social dos povos do campo e afrodescendentes 

quilombolas. Desta maneira, as diretrizes delineiam a ponte para a inserção da 

cultura afrodescendente nas propostas e práticas curriculares e didático pedagógica. 
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Quadro 14 - Lei nº 7.795(PEE/AL): destaques 

Plano Estadual de Alagoas (Lei nº 7.795, de 22 de janeiro de 2016) – Aprova o Plano 
Estadual de Educação – PEE, e dá outras providências (Alagoas, 2016)  

Educação do Campo Educação Quilombola  Formação Docente 

7.26) consolidar a educação 
escolar no campo de 
populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de 
comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a 
articulação entre os 
ambientes escolares e 
comunitários, de forma a 
garantir o desenvolvimento 
sustentável e preservação 
da identidade cultural; a 
participação da comunidade 
na definição do modelo de 
organização pedagógica e 
de gestão das instituições, 
consideradas as práticas 
socioculturais e as formas 
particulares de organização 
do tempo;(...) a 
reestruturação e a 
aquisição de equipamentos; 
a oferta de programa para a 
formação inicial e 
continuada de profissionais 
da educação; e o 
atendimento em educação 
especial; 

2.5) desenvolver, em 
regime de colaboração, 
tecnologias pedagógicas 
que combinem, de maneira 
articulada, a organização do 
tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, 
considerando as 
especificidades da 
educação especial, das 
escolas do campo e das 
comunidades indígenas e 
quilombolas; 
7.26) consolidar a educação 
escolar no campo de 
populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de 
comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a 
articulação entre os 
ambientes escolares e 
comunitários, de forma a 
garantir o desenvolvimento 
sustentável e preservação 
da identidade cultural; a 
participação da comunidade 
na definição do modelo de 
organização pedagógica e 
de gestão das instituições, 
consideradas as práticas 
socioculturais e as formas 
particulares de organização 
do tempo (...); 

5.6) promover e estimular a 
formação inicial e continuada 
de professores/as (...) 
7.17) desenvolver pesquisas 
de modelos alternativos de 
atendimento escolar para a 
população do 
campo(quilombolas) (..) 
   12.13) expandir atendimento 
específico a populações do 
campo e comunidades 
indígenas e quilombolas, em 
relação a acesso, 
permanência, conclusão e 
formação de profissionais para 
atuação nessas populações; 
13.4) promover a melhoria da 
qualidade dos cursos de 
pedagogia e licenciaturas (...), 
integrando-os às demandas e 
necessidades das redes de 
educação básica, 
(...)combinando formação geral 
e específica com a prática 
didática, além da educação 
para as relações étnico-raciais, 
a diversidade (...)15.6) 
(..)implementar programas 
específicos para formação de 
profissionais da educação para 
as escolas do campo e de 
comunidades indígenas e 
quilombolas e para a educação 
especial a partir do primeiro 
ano do PEE/AL;18.6) 
considerar as especificidades  
socioculturais das escolas do 
campo e das comunidades e 
quilombolas no provimento de 
cargos efetivos para essas 
escolas; 

Fonte: Organização da pesquisadora. 

 

Quadro 15 - Lei nº 1303/2015 PME/União dos Palmares- AL: destaques 

Plano Municipal de Educação de União dos Palmares (Alagoas) (Lei Municipal n° 
1303/2015, de 14 de setembro de 2015) -Aprova o Plano Municipal de Educação de 
União dos Palmares, e dá outras providências (União dos Palmares, 2015) 

Educação do Campo Educação Quilombola Formação Docente 

2.6 Desenvolver tecnologias 7.28 Apoiar o 2.8 Promover a relação das 
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pedagógicas que combinem, 
de maneira articulada, a 
organização do tempo e das 
atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente 
comunitário, considerando as 
especificidades da educação 
especial, das escolas do 
campo e da comunidade 
quilombola. 
5.6 Apoiar a alfabetização de 
estudantes do campo, 
quilombolas e de populações 
itinerantes, com a produção 
de materiais didáticos 
específicos, e desenvolver 
instrumentos de 
acompanhamento que 
considerem a identidade 
cultural da comunidade 
quilombola. 
7.27 Apoiar, a consolidação 
da educação escolar no 
campo de populações 
tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidade 
quilombola, respeitando a 
articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e 
garantindo: o desenvolvimento 
sustentável e preservação da 
identidade cultural; (...) 
considerada as práticas 
socioculturais e as formas 
particulares de organização 
do tempo; (...) 

desenvolvimento de 
currículos e propostas 
pedagógicas específicas 
para educação escolar para 
as escolas do campo e para 
as comunidades 
quilombolas, incluindo os 
conteúdos culturais 
correspondentes às 
respectivas comunidades e 
considerando o 
fortalecimento das práticas 
socioculturais produzindo e 
disponibilizando materiais 
didáticos específicos, (..) 
 
 

escolas com instituições e 
movimentos culturais, (...) 
assegurando ainda que as 
escolas se tornem polos de 
criação e difusão cultural e 
minimização dos impactos 
ambientais. 
2.10 Estimular a oferta do 
ensino fundamental, em 
especial dos anos iniciais, 
para as populações do 
campo e quilombolas, nas 
próprias comunidades  
4.3 (...) fomentar a 
formação continuada de 
professores e professoras 
para o atendimento 
educacional especializado 
na Rede de Escolas 
urbanas, do campo e de 
comunidades quilombolas 
que compõe o Sistema 
Municipal de Ensino. 
. 
7.6 Realizar formação 
continuada, (...) para os 
profissionais de educação 
(gestores, professores e 
pedagogos), da Rede de 
Escolas do Sistema 
Municipal de Ensino, em 
todas as etapas e 
modalidades de ensino, à 
luz dos Direitos Humanos, 
Educação Fiscal e 
Educação Ambiental (...) 
13.4 Estimular a melhoria 
da qualidade dos cursos de 
pedagogia e licenciaturas, 
[...]combinando formação 
geral e específica com a 
prática didática, além da 
educação para as relações 
étnico-raciais, a diversidade 
(...) 15.5 Apoiar a 
implementação de 
programas específicos para 
formação de profissionais 
da educação para as 
escolas do campo, 
comunidade quilombola, 
(...) 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
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Quadro 16 - Plano Municipal de Educação de União dos Palmares (Alagoas) 

Lei Municipal n° 1303/2015, de 14 de setembro de 2015 Plano Estadual de Alagoas (Lei nº 
7.795, de 22 de janeiro de 2016) – Aprova o Plano Estadual de Educação – PEE, e dá 

outras providências (Alagoas, 2016) (grifos nosso). 

 PEE-AL PME- União dos Palmares 

Educação 
do Campo 

 
Educação 

Quilombola 
Formação 
Docente 

7.25) garantir nos currículos 
escolares conteúdos sobre a 
história e as culturas afro-brasileira 
e indígenas e implementar ações 
educacionais, nos termos das Leis 
nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 
e nº 11.645, de 10 de março de 
2008, 
7.27) desenvolver currículos e 
propostas pedagógicas específicas 
para educação escolar para as 
escolas do campo e para as 
comunidades indígenas e 
quilombolas, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e 
considerando o fortalecimento das 
práticas socioculturais (...) 
7.34) participar da instituição em 
regime de colaboração, de 
programa nacional de formação de 
professores/as e de estudantes 
para promover e consolidar política 
de preservação da memória 
nacional; 
 

7.26 Garantir nos currículos escolares 
conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira, africanas e 
indígenas e implementar ações 
educacionais, nos termos das Leis n°s 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 
11.645, de 10 de março de 2008 (...) 
7.27 Apoiar, a consolidação da 
educação escolar no campo de 
populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de 
comunidade quilombola, respeitando e 
garantindo: o desenvolvimento 
sustentável e preservação da 
identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo 
de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, considerada 
as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo 
(...);12.13 Apoiar a expansão do 
atendimento específico a populações 
do campo e comunidade quilombola, 
em relação a acesso, permanência, 
conclusão e formação de profissionais 
para atuação nessas populações. 
7.28 Apoiar o desenvolvimento de 
currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar 
para as escolas do campo e para as 
comunidades quilombolas, incluindo 

os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o 
fortalecimento das práticas 
socioculturais (...) 12.13 Apoiar a 
expansão do atendimento específico a 
populações do campo e comunidade 
quilombola, em relação a acesso, 
permanência, conclusão e formação 
de profissionais para atuação nessas 
populações. 

Educação 
do Campo 
Educação 

Quilombola 
 

 2.6 Desenvolver tecnologias 
pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, a organização do 
tempo e das atividades didáticas entre 
a escola e o ambiente comunitário, 
considerando as especificidades (...) 
das escolas do campo e da 
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comunidade quilombola. 

5.6 Apoiar a alfabetização de 
estudantes do campo, quilombolas (...) 

Fonte: Organização da pesquisadora. 
 

No que se referem aos quadros14, 15 e 16 é necessário pontuar que a 

aprovação do PEE/AL ocorreu quatro meses após a aprovação do PME/União dos 

Palmares, devido a uma polêmica generalizada, no tocante à questão de gênero e 

outros assuntos, num prenúncio do movimento conservador e retrógrado que 

avançava a galopes e ganhou força a partir de julho de 2013. 

No Estado de Alagoas, em 2015as evidências deste movimento se 

materializaram pela apresentação do Projeto de "Lei da Escola Livre", agregando 

vários setores da sociedade civil e coordenado pelo Sindicato das Escolas Privadas 

(leia-se os patrões, empresários da educação), em sua maioria gestores 

descomprometidos com o estado democrático de direito,  os princípios laicos da 

educação, desvinculados de práticas pedagógicas libertadoras e libertárias, com o  

intuito de apagaros componentes culturais diversos que permeiam os universos 

escolares,   e amordaçar docentes e estudantes, em relação as origens sócio 

culturais e históricas,  principalmente da população, que por diversas gerações 

foram  vítimas da negação de direitos, inclusive o direito de escrever, conhecer  e se 

inscreverna própria história, tais gruposmantiveram hasteadas asbandeiras 

estampadas de virtudes, que  impressas e expostas  desvirtuam as expressões, 

pois, de acordo com Casali ( 2007),  

O princípio exclusivo da culturalidade (da institucionalidade), por exemplo, 
pode resultarem etnocentrismo, nacionalismo, banditismo, máfias, 
sectarismos de todo tipo. Nessa circunstância, a tradicional ética das 
virtudes revela uma de suas limitações: não basta uma coleção de virtudes 
como lealdade, fidelidade, honestidade, produtividade, se elas estiverem a 
serviço de um grupo em detrimento de outro (CASALI, 2007, p. 78). 

Quanto aos textos dos referidos planos, são apresentados desprovidos de 

características da construção coletiva, no entanto, o Plano Estadual contou com 

diversos segmentos envolvidos, mas para o texto final as propostas ficaram 

nubladas.  

Atualmente, os indícios apontam para desarticulação entre as estratégias dos 

Planos Estadual e Municipal com as Políticas Públicas da Educação. Os planos, 

nesta pesquisa, consistem em referencial legal no diálogo com os documentos da 

Escola Quilombola, Formação Docente e Práticas Curriculares, portanto, um olhar 
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mais aguçado acerca das trajetórias dos Planos Estadual e Municipal, desvia dos 

propósitos deste trabalho de tese. 

No entanto, foram destacados, elementos que abalizam a implantação e 

implementação de políticas voltadas para a educação do campo e educação 

quilombola permeadas pela formação docente, tanto inicial quanto continuada, 

sedimentadas na história e cultura da população negra afrodescendente quilombola. 

A luta pela inclusão do diverso, é longínqua, mas os avanços legais, isolados não 

garantem o estímulo ao reconhecimento de “pertença” identitária cultural, dos 

graduandos, docentes e estudantes envolvidos na educação escolar quilombola, 

considerando que 

O elogio da diferença e da diversidade tornou-se um certo lugar comum. É 
preciso reconhecer, preliminarmente, que ele ganhou potência em boa parte 
no rastro da valorização da diversidade ambiental, decorrente do 
agravamento da crise ambiental. E que, enquanto o respeito à diversidade 
ambiental depende fortemente de políticas públicas negociáveis por cima, a 
defesa da diversidade cultural depende fortemente de mudanças de 
mentalidade assentadas por baixo. Portanto, tudo indica que a celebração 
da diferença e da diversidade não pode dar por vitoriosa a longa luta por 
esses direitos (CASALI, 2018, p. 551). 

Desta forma, os cursos de licenciaturas dos programas das universidades, 

referências, tanto pela localização quanto outras situações, a exemplo da 

Universidade Estadual de Alagoas, campus Zumbi dos Palmares, no Município de 

União dos Palmares, é necessário que as matrizes curriculares, os programas e 

ementas das disciplinas, contemplem a trajetória histórica da população negra 

afrodescendente, reconheçam a “ história da educação dos negros”. 

 Destacamos que a legislação mais do que reguladora de conteúdos, é uma 

ponte histórica, construída, no sentido de manter acesa, a luta de libertação, nascida 

no século XVII cujo maior líder foi Zumbi. Esta ponte histórica, fortaleceu pilares no 

movimento abolicionista no século XIX, ergue-se com o movimento negro, 

após1888, se concretizou na República com a FNB, ramificou-se com os 

movimentos sociais, após a segunda metade do século XX e, atingiu o outro lado 

com avanços e conquistas na primeira década do século XXI. 

Em síntese, a legislação destacada neste tópico, vai além de um texto 

burocrático, seu papel mais importante é restituir a visibilidade, garantir os direitos 

das populações do campo e negra afrodescendente quilombola, como também e de 

maneira fundamental, subsidiar as orientações das práticas curriculares, para que a 
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escola seja o espaço onde é dada a devida importância para se manter acesas a 

história e a cultura da população afrodescendente. 

 

4.5 Túnel ao Fim das Luzes: a Identidade Afrodescendente Quilombola no 

Currículo e na Prática Pedagógica  

 

Ao abordar as práticas curriculares presentes em uma Educação Escolar 

Quilombola, buscou-se fazer uma articulação da formação docente e relação escola-

comunidade. O intuito seria o de demonstrar como este modelo de educação, 

mediado por eixos temáticos educacionais em dimensões socio-históricas e 

culturais, contribuem para o fortalecimento da identidade e da autonomia de 

estudantes afrodescendentes. De igual maneira, ampliando o viés científico, buscou-

se demonstrar como tal modelo vem colaborando junto à comunidade em seu 

processo de desenvolvimento, produção e ressignificação cultural. Para tanto, 

considerando tais desenvolvimentos tão necessários para o contexto pesquisado, o 

trabalho docente foi concebido, assim como esclarece Tardif:  

[...] o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um 
espaço prático especifico de produção, de transformação e de mobilização 
de saberes e, portanto, de teorias, de conhecimento e de saber-fazer 
específicos ao oficio do professor (2012, p. 234). 

Nesse sentido, ao analisar com profundidade a Educação Escolar Quilombola 

e sua relação como o processo formativo docente, por meio das propostas e 

matrizes curriculares das formações inicial e continuada, algumas questões 

revelaram-se pertinentes, sobretudo porque propiciavam à pesquisa perspectivas 

que poderiam delinear como o contexto formativo ocorria e, diante disso, vários 

porquês acabam se delineando e trazendo luz à pesquisa. Dentre as questões que 

são reveladas, pode-se destacar as particularidades da educação escolar 

quilombola, podendo ser considerada uma característica da mesma.  Porém de 

forma abrangente, buscou-se compreender por meio do panorama e possibilidades 

da formação docente, identificado nos diálogos, articulações entre diversos 

elementos valorativos que conduzem ao fortalecimento da cultura da população 

negra afrodescendente.  

Esta seção mostra como os procedimentos metodológicos, que permitiram 

analisar, de quais formas as práticas curriculares presentes em uma Educação 



191 
 

Escolar Quilombola, mediadas por eixos temáticos educacionais em dimensões 

sócio-histórico-culturais, podem contribuir para o fortalecimento da identidade 

quilombola. Compreendemos que a supervalorização das orientações culturais 

urbanas, neoliberais, branqueadas e colonialistas reverbera assim,  

Com o culto às cidades se decreta o desaparecimento do campo. Com o 
culto à industrialização se decreta o desaparecimento de outras formas de 
produção como ultrapassadas. Com o culto ao progresso cientifico e ao 
futuro se decreta o desparecimento dos saberes ancestrais, da tradição e se 
apagam as vivências do passado e do presente. O mais grave é que se 
decreta o desaparecimento dos coletivos humanos que estão atolados nas 
vivências do presente e em formas de produção da existência supostamente 
do passado (ARROYO, 2013, p. 263). 

Nesse sentido, pode-se destacar que o projeto político-pedagógico, constitui-

se como a identidade da escola no sentido de descrever e propor suas propostas e 

concepções pedagógicas. A construção do PPP envolve toda a comunidade escolar, 

ou seja, o senso coletivo, numa articulação da coordenação pedagógica e direção, 

abrangendo todos os segmentos da escola. Desse modo, torna-se necessário 

sobrepujar algumas das características balizadoras do PPP: inicialmente destacam-

se os objetivos da escola, isto é, quem atender, oportunizando para além disso a 

identidade da escola, na qual é reconhecidamente uma escola do campo 

quilombola, apresentando, assim, uma identidade própria e um perfil peculiar, com 

características próprias, pois o  

o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho 
pedagógico em dois níveis: como organização da escola como um todo e 
como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto 
social imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta 
caminhada será importante ressaltar que o projeto político pedagógico 
busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade 
(VEIGA, 2009, p. 14). 

Desta forma, dando prosseguimento às características balizadoras do PPP, a 

escola em questão, tem seu documento elaborado pela equipe da secretaria sem a 

devida participação da comunidade escolar, caracterizando, desse modo, a 

existência de um documento burocrático figurativo. Para tanto, dissonâncias 

relevantes devem ser realçadas para a compreensão do objeto de pesquisa: 

 A formalização da Educação Escolar Quilombola, foi instituída a partir 

da Resolução nº 8/2012 (quadro 11), e o PPP da escola é do ano de 2010, e assim, 

o referido documento inviabiliza a concepção de escola de campo quilombola e sua 

identidade, principalmente nas dimensões social, histórica e cultural;   
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 No mês de junho de 2010, ocorreu uma enchente no rio Mundaú, que 

devastou todo espaço geográfico ocupado pela comunidade/povoado. Desta forma, 

o local onde a escola está instalada atualmente é outro contexto, inclusive muitos 

aspectos de suma relevância, deveriam ser considerados, para dar a concretude da 

realidade da sua comunidade e, por consequência da escola; 

A partir de tais caracterizações, torna-se necessário salientar que por 

consequência de uma coletividade firmada através da elaboração do Projeto 

Político-pedagógico, a escola possui uma invisibilidade, justamente pela ausência de 

um documento efetivo com uma proposta de pedagogia própria, o que denota uma 

ausência relacional entre a base legal, a trajetória de luta dos movimentos sociais e 

a deslegitimização da essência histórica da comunidade quilombola, a qual a escola 

está inserida. 

No que se refere a uma análise do currículo escolar, o quadro abaixo, 

consegue registrar alguns elementos de significante importância dos diálogos 

abordados nas rodas de conversa, como também das observações e notas, que 

permitiram interpretar como as práticas desenvolvidas na escola contribuem para 

esse processo e a construção curricular: 

 

Quadro 17 - Diálogos nas rodas de conversa 

Roda de Conversa Categorias dos 
assuntos discutidos 

Pertinência/relação com a 
identidade quilombola 

1ª Roda 
Pesquisadora externa I 
(historiadora/formadora), 
diretora e vice-diretora da 
escola, pesquisadora 

 
Formação docente 
Identidade Cultural 
História e Arte  
 

Os artesãos exprimem, com sua 
arte a cultura palmarina, desta 
forma são símbolos 
representativos da identidade 
quilombola. 
As artes, conotam características 
ancestrais e seus elementos 
históricos simbolizam a identidade 
de um povo; 
 

2ª Roda 
Pesquisadora externa I 
(historiadora/formadora) 
mestra e mestre artesãos, 
pesquisadora 

3ª Roda 
Diretor, coordenadora da 
escola e pesquisadora 
 

PPP 
Formação Docente 

O projeto político pedagógico, 
quando construído coletivamente, 
a priori é contextualizado assume 
a essência dos objetivos da 
educação e desta forma 
contempla a formação priorizando 
a identidade cultural da 
comunidade; 

4ª Roda 
 Diretor, formadora II, 
pesquisadora externa I e 
pesquisadora. 

Formação Continuada 
 Fundação 
Palmares 
 Material Didático 

A roda aconteceu, paralelo a 
formação para docentes do 
município, desta forma a pauta 
estava articulada a temática da 
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 proposta de formação da 
Fundação Palmares. 

5ª Roda 
Diretor, vice-diretora, 
coordenadora e duas 
professoras da escola 

Planejamento 
Pedagógico: Seminário 
dia da Consciência 
Negra  

A celebração/comemoração do 
dia de Zumbi, de forma que 
objetive a “consciência negra” 
poderá consistir no fio condutor, o 
planejamento curricular 
pedagógico durante o ano letivo. 
Zumbi dos Palmares, representa o 
maior símbolo da identidade 
cultural afrodescendente 
quilombola. 

6ª Roda 
Coordenadora 
pedagógica, professora e 
pesquisadora 
 Coordenadora 
pedagógica, professora e 
pesquisadora 
 

Cultura local, práticas 
pedagógicas e 
Formação 

Os elementos da cultura local e 
sua inserção na formação e no 
planejamento das atividades, 
contribuem para a visibilidade da 
identidade quilombola 

7ª Roda 
Historiador, 
Arquiteto(patrimonialista), 
Mestra/artesã I, mestre 
artesão I, pesquisadora 

Atividades das/dos 
artesãs/os 
Relação artesãos com a 
escola e a comunidade 
 

As artesãs e os artesãos são 
memorias patrimoniais vivas da 
cultura afrodescendente 
quilombola, portanto para 
apropriação de elementos 
identitários no cotidiano da escola, 
esta aproximação é fundamental, 
inclusive/principalmente na 
construção/elaboração do PPP 

 8ª Roda 
Historiador, 
Arquiteto(patrimonialista), 
Mestra/artesã II, 
pesquisadora 

9ª Roda  
Historiador, 
Arquiteto(patrimonialista), 
pesquisadora 

Patrimônio Cultural-  
Memória, História Oral 

A localização do espaço escolar 
(comunidade quilombola), está 
inserido no Sitio Histórico 
Palmarino, desta forma o uso de 
espaços não escolares, 
favorecem o diálogo com a 
história intensificando a 
Identidade Afrodescendente 
Quilombola 

10ª Roda  
Professora UNEAL, 
Formadora III, 
Pesquisadora 

 Literatura Negra  
 Poesia, prosa,  
  Histórica. 
 Grupos de Leitura e 
Estudos, como 
elementos fortalecedores 
da formação docente 
 

Ampliar repertório literário é 
estabelecer laços estreitos com a 
identidade afrodescendente 
quilombola 
 
 
 
 
 
 

11ª Roda 
Pesquisadora, Líder 
Religiosa Umbandista e 
Cientista Social 

Religiosidade 
Preconceito 
Discriminação 

Os três temas tratados nesta roda 
são de amplitude imensurável, 
pois estão dentre os mais 
importantes e vivenciados pela 
população negra 
afrodescendente, portanto estão 
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contemplados nos movimentos de 
luta em toda trajetória histórica, no 
entanto mesmo fazendo parte das 
orientações dos dispositivos 
legais, ainda há descompassos 
visíveis nas tratativas destas três 
temáticas nos espaços escolares 
e nas formações docentes. 

Roda 12ª 
Vice-diretora, secretaria, 
uma professora, 
pesquisadora externa II e 
pesquisadora 

 
Preservação dos Biomas 
e Formação 

A ocupação geográfica, está 
intrinsecamente relacionada aos 
fatos históricos, e os biomas 
foram determinantes, na 
constituição da identidade 
afrodescendente quilombola 
palmarina. 

Fonte: a autora, 2019. 
 

Como pôde-se analisar, são temas e abordagens que vão concebendo 

elementos necessários para compreender, por meio da roda de conversa, como este 

“tecer” contribui para o fortalecimento da identidade quilombola. 

Os componentes presentes nas discussões das rodas de conversa são 

compreendidos como primordiais a serem integrados às propostas pedagógicas e às 

matrizes curriculares, pois, de acordo com a contextualização histórica, foram 400 

(quatrocentos) anos de invisibilização da cultura negra, numa dilacerante opressão e 

imposição da cultura europeizada diante da população negra afrodescendente. 

Portanto, para reacender a importância histórica e o protagonismo da população 

negra, é prioridade urgente a inserção e apropriação dos elementos históricos 

culturais, por parte de todos os envolvidos, com educação escolar quilombola, pois 

entendemos que a ausência do sentimento de pertença quanto aos elementos 

culturais e a desvinculação de identidade, caracteriza-se porque o  

O currículo da escola formal apaga diferenças que lhes são constitutivas, 
porque não considera as singularidades e as diferenças expressas na 
cultura em que está inserido. Para acender essas diferenças na escola, é 
necessário a prática pedagógica assumir-se afro-brasileira e impregnar-se 
de cultura negra rural quilombola (LARCHERT; OLIVEIRA, 2013). 

Nesse sentido, os diálogos versaram, como forma de ressignificar e dar vida 

as práticas curriculares e a inserção de fato da cultura afrodescendente quilombola. 

Assim, ressaltada do caderno de notas, a fala de uma professora ao se referir dos 

artesãos locais: “nossos alunos não fazem questão de aprender a moldar no barro”. 

Entendemos que todos os alunos não precisam “moldar” o barro, porém a escola 

deve garantir a todos esta aproximação com os elementos das suas ancestralidades, 

encontramos aporte legal na resolução nº 8/2012, no § 1º - A Educação Escolar 
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Quilombola na Educação Básica: (...) V - deve garantir aos estudantes o direito de se 

apropriar dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo a 

contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade.  

Ainda, articulando as Rodas de Conversas com o caderno de notas, na 

perspectiva da identidade cultural quilombola, ressaltamos do caderno de notas a 

fala de um historiador: “este sitio histórico (Serra da Barriga) é o mais importante da 

América e o maior símbolo de resistência da população negra”, este registro, 

corrobora com nossa proposição de redimensionar as propostas de formação com a 

inserção da “história da educação da população negra afrodescendente” articulada 

com a memória patrimonial histórico geográfica, pois, [...] Nesse sentido, podemos 

afirmar que os processos institucionais formativos de produção de identidades 

expressam perspectivas, tendências, mesmo que elas não estejam explicitadas 

(SANTANA, 2010, p. 101). 

 

Quadro 18 - Aspectos observados nas visitas à Comunidade/Escola 

Ano/ 
 Datas 

Aspectos observados 

Comunidade  Escola 

2016 
12/02, 19/02, 18/09 

No povoado, grupos esparsos 
sentados nas calçadas, com 
aparente apatia A distribuição 
das casas no formato de 
conjunto habitacional urbano, 
apresenta descaracterização 
do povoado original. A 
ausência de arborização e o 
distanciamento do rio, 
imprimem um sentimento 
tristeza e desesperança, 
somando-se a pobreza que 
reveste a comunidade. No 
centro urbano do município a 
presença de grande número 
de ambulantes, em meio a 
uma desorganização 
generalizada. Salvo a 
presença de duas esculturas, 
pouco transparece se tratar da 
Terra de Zumbi dos Palmares 

Durante as visitas a escola  
foi possível observar que há 
rotatividade de alguns 
docentes e da equipe 
técnico pedagógica, 
dificultando a articulação 
para a elaboração do PPP, 
outro fator é que a gestão 
escolar a escolha é 
atribuição do gestor 
municipal, desta forma, 
descaracteriza os princípios 
da democracia e autonomia 
escolar e como 
consequência  põe em risco 
a identidade 
afrodescendente 
quilombola 
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2017 

 
13/03, 21/09, 13/11, 

14/11, 21/11 

Um município que inchou, 
alimentado pelo suor e vida 
dos trabalhadores da cultura 
canavieira do açúcar, maldita 
herança do tempo do Brasil 
colônia. O ano de 2017, 
apresentava a falência das 
Usinas de Açúcar, 
transparecendo as escaras do 
sistema de exploração, na 
decadência e destruição do 
que foi construído com 
sangue, mas sem devolução 
aos explorados durante 500 
anos. No povoado, sem 
saneamento, as crianças 
brincam onde passa os 
esgotos, num misto de pureza 
infantil e feridas ocasionadas 
pelo poder público que faz 
pouco caso da população, é o 
que as imagens dos passantes 
conseguem captar. 
 
 
 
  

Houve mudança de 
gestão    da escola; 
porém com evidencias da 
indicação política. 
Durante atividade de 
Formação-pontual e 
descontinuada, o público 
participante era amplo e a 
formadora que coordenou 
o evento (realmente, foi 
evento), seu perfil estava 
distante de formação 
docente. As observações, 
quanto as dissintonias 
pedagógicas, pela 
ausência de participação 
democrática na gestão, 
de documento-PPP- que 
norteie os planejamentos 
e contribuam na 
apropriação da identidade 
cultural afrodescendente 
quilombola, são 
evidenciadas nos 
encaminhamentos dos 
planejamentos e  
realização de seminários, 
inclusive em relação ao 
dia da consciência negra, 
na ausência de 
momentos pedagógicos 
de estudos para os 
docentes e equipe 
técnica, na condução do 
preparativos referentes ao 
desfile cívico, 
desarticulado do 
planejamento curricular, 
como também na forma 
como os/as estudantes 
adentram e saem do 
espaço escolar. 

2018 

04/09, 05/09, 06/09 
No povoado, a continua e 
latente apatia dos homens e 
mulheres nas calçadas, e 
chama atenção, e a pobreza 
beirando a miséria, por parte 
de algumas artesãs, contribui 
para o distanciamento por 
parte dos jovens das 
atividades artísticas. No centro 
urbano do município, o 
mercado do artesanato com 
pouca ênfase na arte local e 
mais uma ferida exposta, “a 

Observações acerca da 
decoração da escola, que 
exprimem exposições com 
identificações superficiais 
em detrimento de 
identidade socio histórico 
cultural. Da mesma forma é 
a distribuição dos espaços, 
não “conversam”, desde a 
horta que sem quaisquer 
apresenta sinalização de 
projetos culturais, passando 
pelos espaços 
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morte” do transporte 
ferroviário, sepultado sem 
dignidade. Quanto ao 
Memorial, os cuidados são 
precários, passando a 
sensação de morbidade ao 
invés de resistência. 
 

administrativos, onde 
algumas salas assumem 
personalização bem 
particular que desconsidera 
integralmente a identidade 
de escola quilombola do 
campo, contribuindo para o 
apagamento da memória 
cultural. 

2019 

09/01, 03/04, 05/04 
O povoado, se reveste de 
desalegria quando a escola 
fecha para as férias e em 
2019, observamos o quanto é 
forte a presença de templos 
(casas) evangélicos no 
povoado dos remanescentes 
de quilombos. O que ficou 
perceptível, diz respeito a 
proximidade geográfica entre o 
centro da cidade, o Memorial e 
o povoado, no entanto 
distanciados pela falta de 
comunicação. Como também 
com as mesmas 
características que demonstra 
a ausência de pontes entre o 
campus universitário, o 
memorial e a escola 
quilombola. O silenciamento é 
arrematado pela opressão que 
ainda assombra os espaços 
dedicados aos cultos das 
religiões de matriz africana. 
 

 No período de férias 
a escola fica fechada, em 
todo seu entorno o silencio 
é sepulcral , no entanto 
quando o ano letivo está 
em curso o movimento 
frenético da escola, 
inclusive  com a presença 
de algumas mães, entoam 
vida e alegria, mas a 
ausência de diálogos, sob 
os mais variados aspectos, 
são refletidos na 
incomunicação entre a 
comunidade escolar e a 
comunidade do povoado 
com uma tônicas forte 
devido   à ausência de 
propostas pedagógicas 
orientadas por um projeto 
político. É assustador o 
distanciamento de 
elementos que possam 
fortalecer a identidade 
afrodescendente 
quilombola, e para 
corroborar com esta lacuna, 
o ano letivo de 2019, 
transcorreu sem proposta 
de formação continuada.  
 
 

Fonte: a autora, 2019. 
 

Diante das observações, é possível afirmar que o funcionamento da escola, 

apresenta desvinculação das diretrizes, normas e orientações, que foram formuladas 

e instituídas como conquistas, de longo percurso histórico. Este distanciamento 

promove a sobreposição cultural diante da identidade cultural afrodescendente 

quilombola e desta forma estão sendo desrespeitados os direitos dos sujeitos da 

comunidade escolar, alimentando pois   “as potencialidades do ser a que condiciona, 

a invasão cultural é a penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos 
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invadidos, impondo a estes sua visão de mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, 

ao inibirem sua expansão (FREIRE, 1983, p. 143). Desta forma a escola atual, 

mantem os interesses do período do Brasil colonial. 

E ainda, numa reflexão acerca das práticas curriculares, apresentaremos de 

forma interpretativa, outros aspectos registrados que foram evidenciados na medida 

que os resultados se revelaram significativos 

Em comemoração ao dia da Consciência Negra, aconteceu uma encenação 

idealizada e dirigida por uma das professoras, a atividade esteve envolta de cuidado 

e dedicação, inclusive foi usado o momento de folga para a concretização do 

planejado, no entanto ao final a liberdade é aclamada e festejada enaltecendo a 

libertação dos escravos, pela Princesa Isabel, ou seja, há um desconhecimento da 

importância de Zumbi dos Palmares e das lutas pela desinvisibilização da população 

negra. 

 

Figura 24 - Negra 

 

Foto: Marise Ciríaco 
 

No pôster, embora a figura seja uma negra, apresenta dissonância na 

questão identitária, pois é desprovido de elementos que abalizem a resistência e a 

identidade cultural. 

Outro momento, durante a mesma comemoração e protagonizado por umas 

das professoras, onde a violência é tratada em episódios que envolvem 

personalidades artísticas em situações não condizente com a população negra. A 
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resistência liderada por Zumbi, e a violência cometida na atualidade contra a 

população negra afrodescendente em geral, são temas que não aparecem 

relacionados a violência.   

As observações e registros fotográficos acima, como também o quadro 18 

apresentam praticas curriculares, que velam no sentido de silenciar, apagar a 

cultural afrodescendente. Por outro lado, as observações do quadro 17, os 

percursos históricos das seções 4.1, 4.2 e 4.3, e os destaques das legislações na 

seção 4.4, são pontes que velam no sentido de manter acesa a cultura 

afrodescendente quilombola, diante destas revelações é necessário reconhecer que  

[...] a partir do conhecimento das singularidades daqueles contextos e das 
possibilidades de potencializar os saberes próprios dessas culturas ou 
traços culturais nos processos educativos, superar-se-ão os riscos de 
guetização, do assimilacionismo, da submissão e/ou da folclorização das 
particularidades. Assim, poder-se-á evitar tantos os localismos rotineiros e 
limitadores quanto os universalismos estéreis (SOUZA, 2002, p. 99). 

Desta forma, compreendemos que, a possibilidade de reorientar as práticas 

curriculares, entenda-se, como todas as práticas do contexto escolar, a partir de uma 

reorganização na formação docente inicial e continuada. Mais que reorganizar é 

necessário se apropriar dos instrumentos legais, como fonte de sustentação para o 

exercício da docência. 

Aqui, será estabelecido um breve diálogo com as Matrizes curriculares das 

licenciaturas da Uneal, campus Zumbi dos Palmares, do município de União dos 

Palmares, AL. 

Ao serem analisadas, as matrizes curriculares e suas respectivas ementas, 

percebe-se dissintonia com e a trajetória histórica da População Negra, como 

também com a base legal, cujos avanços surgiram na primeira década do século 

XXI. Suas apresentações /organizações ocultam os elementos necessários, 

fundamentais para manter acesa a cultura quilombola afrodescendente. 

Apresentarmos algumas particularidades,  

No curso de Letras: 

 A literatura africana, é contemplada, enriquecendo o conteúdo literário, 

e se aproximando das raízes do continente mãe; 

 Quanto a literatura negra brasileira afrodescendente, é ocultada, 

fechando possibilidades de apropriação da memória literária e consequentemente 
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limitação do repertório para abalizar o sentimento de pertença da identidade negra 

afrodescendente; 

 A matriz curricular do curso de letras, contempla como disciplina 

obrigatória Educação Étnico Racial, o que compreendemos ser um avanço, no 

entanto, é uma carga horária de apenas 40 horas teóricas.  

Curso de Geografia:  

 No curso de Geografia, nas ementas das disciplinas, não há registro 

especifico sobre a ocupação geográfica da população negra afrodescendente. 

 Outros temas considerados fundamentais para a formação docente 

inicial é de que forma os biomas e relevo contribuíram para as formações dos 

quilombos, qual o papel estratégico da capital dos Palmares (Serra da Barriga), mas 

este registro não faz parte das ementas. 

Curso de Pedagogia 

  Nas matrizes não há explicitação de articulação entre história, 

geografia, literatura e os aspectos de arte e cultura em geral, traços determinantes 

na Formação Cultural e Social da População Brasileira em geral e em particular da 

ancestralidade e memória da População Negra Afrodescendente quilombola 

 Educação do Campo, é disciplina obrigatória, o que reflete um ponto 

positivo, porém ainda com necessidade de redimensionamento.  

Os cursos de licenciaturas especificados, acima apresentam dissonância em 

relação aos percursos históricos e as orientações legais, ressaltemos que o campus 

o qual nos referimos encontra-se instalado exatamente no pé da Serra da Barriga, 

com também é instituição referência para atender na formação inicial os docentes 

atuantes ou atuarem na educação escolar quilombola do campo, desta forma, pois 

entendemos que o ambiente acadêmico, necessita dialogar com a escola de 

educação básica, pois 

Considerar a pluralidade no âmbito da educação e da formação docente 
implica, portanto, pensar formas de valorizar e incorporar as identidades 
plurais em políticas e práticas curriculares. Implica, também, refletir sobre 
mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que 
tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando 
manifestações e conflitos culturais, como buscam homogeneizá-las em 
conformidade com a perspectiva monocultural (CANEN; MOREIRA, 2001, p. 
16). 

Desta forma alertamos que a educação do campo como disciplina eletiva para 

os cursos de letras e geografia, como também a disciplina educação e movimentos 
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sociais , eletiva para os três licenciatura e a disciplina  educação étnico racial 

obrigatória apenas para o curso de letras  e o mais grave é que a educação 

quilombola não faz parte de nenhuma das matrizes curriculares, assim concluímos 

que a formação inicial ofertada aos docentes atuantes e que atuarão na educação 

escolar quilombola e do campo, da Nação Palmarina, local de resistência  cuja 

guerra dos escravos , durou  95 ( noventa e cinco)  anos, símbolo do maior  líder e 

herói negro Zumbi dos Palmares, as pontes históricas e das legislações, estão 

bloqueadas para manter acesa a cultura afrodescendente quilombola. A organização 

curricular, da forma ora apresentada impede que os docentes se reconheçam 

quanto a sua identidade e as múltiplas relações que de seus saberes docentes 

relacionam e emergem, e assim a formação inicial contribui para o apagamento da 

memória cultural afrodescendente quilombola. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

O roteiro histórico da educação do campo e  educação escolar quilombola  e 

o contorno  da Legislação, com os destaques, que apresentamos, revela as 

“entranhas” das possibilidades de práticas curriculares na formação das/dos  

Docente atuantes na  Educação  Escolar Quilombola, na perspectiva de uma 

Educação Libertária, libertadora fundamentada formação social, historiográfica e  

antropológica da População Negra, oriundos de diversos países do  continente 

africano, chegados no Brasil na condição de homens e mulheres escravizados, um 

regime que perdurou por 388 anos. Este percurso possibilitou descortinar pensar e 

praticar uma educação comprometida em manter acesa a cultura dos 

Afrodescendentes, a inserção nas propostas pedagógicas, matrizes curriculares. 

Após todo percurso percorrido até chegar a essas palavras “derradeiras” do 

trabalho de pesquisa, apresento as reflexões brotadas para que os objetivos 

propostos pudessem ser alcançados. 

A metodologia utilizada durante todo o percurso, um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa, além de uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, com 

observações e anotações em caderno de campo e a roda de conversa, num rico 

percurso metodológico, aprimoraram a cartografia desta pesquisa, possibilitando o 

reconhecimento do ambiente e a aproximação da pesquisadora com os 

colaboradores. 

Por meio do estudo da legislação, do roteiro histórico da educação do campo 

e da educação escolar quilombola identificou-se a possibilidade de práticas 

curriculares na formação das/dos docentes na  Educação  Escolar Quilombola, na 

perspectiva de uma Educação Libertária, libertadora fundamentada na formação 

social, historiográfica e  antropológica da População Negra Afrodescendente, numa 

proposta formativa do ser e de todo seu valor, como sujeitos produtores de sentidos 

e saberes, comprometida em manter acesa a cultura dos Afrodescendentes,  e a 

inserção nas propostas pedagógicas e matrizes curriculares. 

O descortinamento das práticas curriculares na perspectiva sócio histórico 

cultural, na Educação Escolar Quilombola e a articulação com a formação docente, 

por meio da análise de planos de aula, propostas didáticas e o projeto político 

pedagógico da escola  lócus mostraram que os níveis formativos dos docentes, com 

formação superior variam pelas licenciaturas de Pedagogia e outras, e a formações 
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inicial  é desarticulada das temáticas sócio histórico geográfica da população negra 

afrodescendente. 

O estudo do PPP apresentado pela escola identificou o desconhecimento por 

parte dos gestores, equipe técnica pedagógica e docente acerca dos princípios 

norteadores da educação escolar quilombola, revelando um distanciamento 

acentuado entre as diretrizes, orientações legais e percurso histórico e as práticas 

curriculares. A análises correlacionaram as propostas curriculares e as temáticas 

histórica, geográfica e cultural, e situaram o contexto sociocultural em que a escola 

está inserida revelando um processo que exige dialogicidade, circunstâncias que 

envolvem dilemas e conflitos socioculturais, em que devam ser priorizados os 

elementos das ressignificações culturais que permitem conduzir ao fortalecimento de 

sua identidade cultural e fronteiras simbólicas.  

O currículo escolar carece possibilitar aos envolvidos no processo educativo, 

a formação que valoriza a identidade, as diferenças sociais, culturais e a igualdade 

de gênero, ao desenvolvimento da autonomia e valorização de si mesmo e do outro 

enquanto seu semelhante, que confirma os princípios primordiais das relações de 

convivências e interculturalidades.  

Entende-se que as práticas pedagógicas exigem a concepção de formação 

integrada às concepções de currículo e cultura, abarcando o currículo como um 

projeto cultural, que acontece na cultura, que aprimora e potencializa a própria 

cultura, que se entrelaça com a formação docente. Um currículo que valorize os 

grupos sociais e suas lutas diárias e perpassa pelo envolvimento dos patrimônios 

simbólicos e compartilhados da história construída, pautado pelo diálogo que se 

comprometa com a justiça social, por direitos sociais reconhecidos ao longo da 

formação sociocultural e política do país, que dê voz e espaço para que todos 

possam dialogar, refletir e recriar, produzindo cultura. 

O currículo que envolve os elementos citados anteriormente garante a luta 

contra os traços hegemônicos da negação do outro demonstrados na sociedade 

atual, no reconhecimento do direito à Educação comprometida com a qualidade 

social e epistemológica dos sujeitos. 

A pesquisa acentua a ponderação sobre a ausência de diálogo e a 

necessidade da promoção dele entre os sujeitos, docentes e educandos que 

ocupam os espaços físicos escolares, entre as instituições de formação, tanto da 

Educação Básica, quanto da formação docente inicial e nas ações formativas, 
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atreladas aos sistemas educacionais municipais, que mantem o funcionamento 

distante ou estanque da história “recente” e antiga, num processo de que contribui 

com a invisibilização da cultura da população negra afrodescendente. 

Espero que a pesquisa tenha contribuído para descortinar práticas 

curriculares, na perspectiva sócio histórico cultural, na Educação Escolar Quilombola 

e a articulação com a formação docente trazendo novos elementos discursivos e 

reflexivos para a comunidade/escola pesquisada e seu entorno. Acredito que a luta 

pela inclusão da cultura negra ainda é distante, mesmo com os pequenos avanços 

legais. A escola e o currículo têm o poder de propiciar, aos poucos, e juntamente ao 

conhecimento dos fundamentos, das políticas da Educação Quilombola uma 

educação voltada ao estímulo, ao reconhecimento de “pertença” identitária cultural, 

dos graduandos, docentes e estudantes envolvidos na educação escolar quilombola. 
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ANEXO A - Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura em Geografia, Letras e 

Pedagogia - Campus V – União dos Palmares 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.uneal.edu.br/ensino/projetos-pedagogicos 
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ANEXO B – Projeto Político Pedagógico das Escolas do Campo 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Â lDStituição Escolaf Municipal Pedro Pereira da Silva, com 

sede e foro no  no  Povoado  Muquém  Remanescente  do  Guilombo,  

zona  rural   do municipio de União  dos  Palmares,  tcm  como  

entidade  mantenedora  a Prefeitura Municipal de União dos 

Palmares, estando sob a responsabilidade  da Secretaria Municipal 

de Educação, devidamente registrada pela Secretaria da Fazenda, 

Estado de Alagoas com o CNPJ sob o nO  12332946/0001-34.  A Escola 

Municipal Pedro Pereira da Sailva, denominada Núcleo 6, região 

que possui 04 (quatro) escolas nucleadas, tais como:  Escola  

Municipal  Manoel Feítosa de Souza, Escola Municipal Santa 

Quitéría, Escola Municipal Manoel Bernardo de Mendonça e 

Escola Municipal Benon Maia Gomes, onde são assistidas pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

OBJETIVOS E PRINCÍPIOS 

 

Fortalecer a integração escola e comunidade; elevar o 

desempenho acadêmico do aluno; melhorar as práticas 

pedagógicas na escola; assegurar o acesso de todas as Pessoas 

com Deficiência, o Atendimento Educacional Especializado; 

promover a qualificação dos professores e  demais colaboradores 

da escola, fundamentada nos princípios da universalização de 

igualdade de acesso, permanência e sucesso, da obrigatoriedade da 

Educação Básica e da gratuidade escolar. 

A proposta é uma Escola de boa qualidade, democrática 

e participativa de modo a contribuir para a melhoria do ensino, 

assegurando aos nossos educandos uma escola de boa qualidade, 

valorizando e respeitando as suas nnecessidades. 
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FINALIDADES 

 

 

A Escola tem por finalidade: atender o disposto nas 

Constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ministrar a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos observadas, em 

cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis. 

 

 

OBJETIVO DO PROJETO: 

OBJETIVO GERAL: 

 

• Mobilizar a comunidade escolar em busca de uma 

filosofia de trabalho que atenda às aspirações de todos, 

possibilitando a melhoria da 

, qualidade social, assim como o desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem 

 

, OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Fortalecer a integração escola e comunidade; 

Assegurar a participação da comunidade escolar na gestão da 

° escola; 

• Assegurar a Educação Inclusiva para as Pessoas com 

Deficiência, garantindo as condições de acesso, participação e 

aprendizagem de todos os alunos nas salas regulares, em 

igualdade de condições. 

” • Elevar o desempenho acadêmico do aluno; 

• Melhorar as práticas pedagógicas na escola; 

• Promover a qualificação dos professores e demais 

colaboradores da escola: 
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* • Promover momentos de estudos para todos os 

segmentos da escola, visando conscientizá-los da importância 

de cada um; 

MARCOS DE REFERÊNCIAS 

 

 

MARCO SITUACIONAL 

 

A cidade de União dos Palmares é considerado um dos 

mais antigos municípios de Alagoas. Sua história remonta ao final 

do século XVI quando surgiram os primeiros aglomerados de 

pessoas. Quando Alagoas pertencia ã antiga capitania de 

Pernambuco cujos habitantes foram os escravos fugitivos de 

engenhos é que se deu início à formacão do Quilombo dos 

Palmares, tendo O lUÇãf COmo seu primeiro nome “Cerca Real 

dos Macacos”. Com o povoamento surgiu o seu progresso no 

meado do século XVIII através de seu colonizador, o português 

Domingos José de Pino, que trouxe de seu país, aproximadamente 

em 1748, uma imagem de Santa Maria Madalena, esculpida em 

madeira de lei (cedro do Líbano) e colocada na fazenda chamada 

Gordo de sua propriedade, neste município. Em 1810, um casal o 

Sr. João Carvalho de Amorim e D. Francisca Correia de Araújo, 

fez uma doação de terra à Santa Maria Madalena. A imagem foi 

transferida para uma capelinha onde hoje se localiza a igreja 

matriz de nossa cidade, recebendo o seu segundo nome Maria 

Madalena. 

Em  1889,  recebe  através  de  decreto  lei  nO   1.113  de  20  

de  agosto  do mesmo ano a condição de cidade e passa a 

chamar-se União pelo decreto n° 

” 46 de 25 de setembro de 1890, se ’quinto nome. Em 1944 é 

acrescentado dos ’Palmares " em homenagem ao Quilombo 

dos Palmares, constituindo-se o se sexto e último nome até a 

presente data 
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União dos Palmares localiza-se na mesorregião do leste 

alagoano e microrregiã o serrana dos quilombos, à margem 

esquerda do rio mundaú. Limita-se ao norte pelos municípios 

de São José da Laje, lbateguara e Colônia 

 

 

12 
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Leopolclina; ao Sul pelo municipio de Branquinha; ao leste pelo 

municip”o de Joaquim Gomes; ao oeste pelo município de 

Santana do Mundaú. 

Sua superfície ocupa uma área de 429,õ quilômetros 

quadrado Sua Altitude ultrapassa 155 metros, acima do nível 

õo mar. Seu clima é tropical megatérmico e Úmido. Sua 

temperatura média situa-se em torno de 24,5°c. 

Quanto ao aspecto econômico, no setor industrial, seu 

futuro é promissor. O município conta com amplos recursos 

energéticos da usina hdroe|êtrica de Pauo A(onso |oca|zada 

no Emite com o estado da BaWa, sendo banhado peio rio 

Mundaú e pelos riachos: macaco e cana Brava. 

Seu potencial agrícola se destaca como um dos maiores produtores de 

*  bananas do estado, possuindo usina de açúcar e álcool, indústrias 

de laticínios e plásticos, indústrias de cerâmicas em barro (olaria), 

piscicultura, suinocultura, avicultura (esta com as instalações mais 

modernas do Brasit), seguido da pecuária que contribui de 

maneira relevante para a economia do município 

_  O  município atualmente com 05 (cinco) hotéis; 

09 (nove) restaurantes; 05 (cinco postos de combustíveis; 03 (trés) 

bancos federais; 02 (dois) hospitais; 04 {quatro) postos de saúde 

urbanos; 03 (três) escolas particulares, oferecendo educação 

infantil, ensino fundamental e médio; 24 (vinte e quatro) escOlas 

públicas municipais, distribuídas em 11 escolas urbanas, 10 

escolas do campo nucleadas e 03 escolas não-nucleadas; 5  tcinco) 

escolas públicas estaduais , 01 (uma) extensão da Universidade 

Estadual de Alagoas ( FUNESA Curso de Letras), 01 Faculdade 

Panicular a Distância Faculdade de Tecnologia e Ciências Ead 

(FTC ead), entre outras coisas. 
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A Escola Municipal Pedro Pereira da Silva, foi fundada em 

no ano de 1993 e criada pela Lei nD 114/2008 de 02 de setembro 

de 2008. A mesma está situada na regiáo remanescente dos 

quilombos, no Sítio Muquem, zona rural  da cidade de União dos 

Palmares. 

Para a realização deste projeto político pedagógico, é 

necessário á construção de uma gestáo democrática, inclusiva 

e participativa que tenha clareza de quem esta escota quer 

beneficiar, que sociedade que ajudar a construir que pessoas 

que formar para essa sociedade e que visões pedagógicas 

serão privílegiadas. 

Primeiramente, o gestor escolar juntamente com sua 

equipe técnico- pedagógica deverá organizar momentos de 

estudos que envo\vam os diversos segmentos da escola, 

possibilitando que todos discutam as metas que a escola que 

atingir. Em seguida, delegar funçôes de forma que todos sejam 

responsáveis pelo processo escolar. 

Faz-se necessário, também criar e institucionalizar 

instâncias cotegtadas na escola: Conselho da Escola, Conselho 

de Classe, e Associação de Pais e Mestres. 

A Escola Municipal Pedro Pereira da Silva, tem como 

proposta uma educação que tenha como aspectos principais o 

ensino, a aprendizagem e a aplicação de novas tecnologias, a 

fim de possibilitar a todos a formação de sujeitos críticos, 

partícípatívos e formadores de opiniões e que possam 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. 

Para isso, destacamos como decisões necessãrias para a 

operacionalização das finalidades / objetivos da escola 

1. Implantação de uma gestão democrática inclusiva e participativa; 

2. Desenvolvimento deste projeto político pedagógico; 

3 Énfase no ensino e na aprendizagem, com um 

aproveitamento máximo  do tempo escolar; 
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4. Assegurar a Educação IncTusiva para as Pessoas com 

Deficiência garantindo as condições de acesso, 

participação e aprendizagem de toõos os alunos nas 

classes comuns, em igualdade de condições. 

ú. Desenvolvimento de uma prática avaTiativa 

emancipatória, no que diz respeito ao acompanhamento 

do desempenho dos alunos, dos professores, do 

currículo, dos projetos didãticos pedagógicos e do 

próprio projeto político pedagógico; 

6. Adequacão do currículo à realidade do aluno; 

7. Realização de um trabalho coletivo e interdisciplinar; 

8. Apoio por parte da escola à formação continuada dos 

professores e demais funcionários. 

Além disso, é necessário que haja uma inter-relação entre 

os aspectos pedagógicos, administrativos e sociais, pois todos 

têm como objetivo final o sucesso pedagógico da escola, que é 

oferecer um ensino de qualidade, oportunizando ao aluno a 

aquisição de um saber sistematizado, culturalmente aceito, que 

o transforme em verdadeiro cidadão. 

6. CONCEPÇÕES 
 

6.1 Concepção de Homem 

 

O homem é um ser natural e social, ele age na natureza 

transformando- a segundo suas necessidades e para além delas. 

Nesse processo de transformaç ão, ele envolve múltiplas relações 

em determinado momento histórico, assim acumula experiências 

e em decorrência destas, ele produz conhecimentos. 3ua ação é 

intencional e planejada, mediada pelo trabalho, produzindo bens 

materiais e não-materiais que são apropriados de diferentes 

formas pelo homem, conforme Saviani (1992) 
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ANEXO C: Projeto Conhecendo a nossa história: da África ao Brasil (Fundação 

Cultural Palmares) 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 

PROJETO - CONHECENDO A NOSSA HISTÓRIA: DA ÁFRICA AO BRASIL 

Justificativa: 

A Fundação Cultural Palmares, no cumprimento de sua missão institucional de 

promover e preservar a cultura Afro-brasileira, busca o fortalecimento de políticas 

públicas voltadas à cultura negra, de forma a contribuir para a construção e 

implementação de medidas efetivas para um país mais justo e com igualdade de 

oportunidades para todos. 

O projeto piloto da Fundação Cultural Palmares "Conhecendo nossa história: da África 

ao Brasil" busca disseminar o conhecimento sobre a história e culturas do continente 

africano e dos afro- brasileiros, contribuir para a educação das relações étnico-raciais e 

valorizar/assegurar o respeito à diversidade, tendo a educação e a cultura como 

instrumentos decisivos para a promoção da cidadania e eliminação das desigualdades. 

A formação de docentes com ênfase na educação para as relações étnico-raciais 

tornou-se relevante para a execução do projeto, visto que se propõe uma mudança de 

comportamentos por parte dos docentes envolvidos e na utilização de práticas 

pedagógicas, currículos e materiais didáticos. 

Profissionais da educação da rede municipal de ensino dos municípios de Maceió da 

Escola Municipal Zumbi dos Palmares e de União dos Palmares, Escola Municipal Mário 

Gomes e Pedro Pereira da comunidade quilombola de Muquém, participarão desta 

formação, porque são agentes fundamentais no processo de aprendizagem, na 

desconstrução de discursos e práticas racistas e sexistas, bem como na descolonização 

dos saberes. 

Objetivo: 

Disseminar o conhecimento sobre a História e Culturas do continente africano e dos afro-

brasileiros, contribuindo para a educação das relações étnico-raciais e da valorização e 

respeito à diversidade, tendo a educação e a cultura como instrumentos decisivos para a 

promoção da cidadania e eliminação das desigualdades. 

Metodologia: 

Tendo como uma das referências para esta formação o livro “o que você sabe sobre a 

África? Uma viagem pela história do continente e dos afro-brasileiros”, trabalhar-se-á 
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analisando os conteúdos do referido livro, bem como, textos e material de áudio e vídeo 

que possam contribuir para novas práticas pedagógicas desprovidas de preconceitos, 

discriminação, reconhecimento e valorização das diferenças étnico-raciais. 

Oficinas utilizando rodas de conversas, leituras e produção de textos e avaliação são os 

recursos empregados para alcançar os objetivos desta formação. 

Temas para análise e discussão: 

a) Imagem do negro no livro didático do primeiro ciclo inicial do ensino fundamental; 

b) A questão étnico-racial nas escolas: como o professor interpreta o livro didático 

referente às questões étnico-racial e como interpreta para os alunos; 

c) Análise do discurso e a representação do negro no livro didático; 

d) O povo negro nos livros didáticos de história – uma análise da coleção Buriti; 

e) Práticas pedagógicas e relações étnico-raciais nas escolas de educação básica 
 

Cronograma de Execução 

Conteúdo Atividade D M 

Legislação Proposta de Trabalho, Lei nº 9394/96, com a redação 
dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 

31 Ago 

Proposta de Trabalho, Lei nº 9394/96, com a redação 
dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 

01 Set 

Instrução Normativa nº 060 do Conselho Municipal de 
Educação e Educação Escolar Quilombola 

11  

Texto teórico sobre análise e intepretação de 
imagens. 

13 Set 

Introdução Prefácio e Introdução e o Coquetel 26 Set 

Conhecendo o livro: leitura de imagens e elaboração 
de atividades 

28 

Parte I – África Avaliação das atividades e Elaboração de atividade 
dos Cap. I, II e III 

Avaliação das atividades e Elaboração de atividade 
dos Cap. IV e V 

02 Out 

Avaliação das atividades e Elaboração de atividade 
dos Cap. IV e V 
Oficina de avaliação 

05 

Parte II – Brasil 
Africano 

Elaboração de atividade dos Cap. I e II 
Avaliação das atividades e Elaboração de atividade 
dos Cap. IV 

10 Out 

Oficina de avaliação 
Elaboração do relatório 
final 

17 

 

Público Alvo: 

Profissionais da Educação das Escolas Municipais de Maceió – Escola Zumbi dos 

Palmares e das escolas do município de União dos Palmares, tendo como referência as 
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escolas Mário Gomes de Barros e Pedro Pereira da Comunidade Quilombola de 

Muquém. 

 

Referências: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=203:secadi 

 

 

Vídeos disponíveis em rede: 

 'O preconceito cego' 

 Olhos azuis 

 Racismo no Brasil 

 O xadrez das cores 

 Outro olhar 

 O historiador Leandro Karnal aponta as características do racismo no Brasil 

 Vista a minha pele 

 Selma: uma luta pela liberdade 

 Por uma infância sem racismo 
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Responsáveis pelo Projeto em Alagoas: 

Profa. Esp.  Claudia Puentes 

Prof. Me. Zezito de Araújo 

 

 Maceió, 03 de agosto de 2017 
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