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OLHARES DOCENTES

Desafios da Gestão Escolar na
Educação Quilombola1
Nilton Carlos Alves
A Educação Escolar Quilombola ainda é um desafio para a sociedade brasileira, ainda
encontramos muitas resistências relacionadas a essa temática, muitas por falta de
conhecimento, outras por preconceito e por não aceitarem e reconhecerem as
comunidades quilombolas como parte integrante da nossa sociedade.
Os profissionais da educação ainda não estão totalmente preparados para lidarem
com a educação quilombola e com os gestores não é diferente. A educação
quilombola é um grande desafio para milhares de pessoas e principalmente para os
gestores que gerem as escolas localizadas em áreas de remanescentes de quilombos,
é preciso que esses
gestores
estejam
abertos ao diálogo para
entenderem
e
administrarem
as
escolas voltadas para
as
comunidades
quilombolas.
Os
desafios
das
comunidades
quilombolas de terem
em seu território uma
escola
quilombola
voltada para a sua
cultura e tradições são
grandes, mas quando
se tem uma gestão
escolar comprometida
com a educação e com a comunidade quilombola, os desafios se tornam mais fáceis
de serem superados, principalmente quando a gestão abre as portas da escola para a
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comunidade e ouve as opiniões que são levadas para escola. As comunidades
quilombolas tem que aproveitar as oportunidades que surgem para participarem dos
espaços escolares, como participar das reuniões de pais e responsáveis, fazer parte
do Conselho Escolar, Conselho de Alimentação Escolar e Conselhos Municipais e
Estaduais de Educação, ocupando o espaço da escola e estando sempre atentos para
o que acontece na educação.
A gestão escolar quilombola tem que ter um olhar diferenciado para administrar uma
escola quilombola, que tenha em sua proposta curricular as temáticas das
comunidades quilombolas como a sua tradição, sua cultura, o cardápio das escolas
quilombolas tem que levar
em consideração a culinária
das comunidades, as suas
histórias de vidas e sua
memória oral tem que fazer
parte
da
proposta
pedagógica da escola, a
maneira de se vestir das
comunidades, a forma de
falar, todos esses elementos
tem
que
ser
bem
administrado para se ter uma
Educação e Gestão Escolar
Quilombola de qualidade. Os
desafios da gestão escolar
nas
comunidades
quilombolas são muitos, mas
com
a
ajuda
das
comunidades conseguiremos vencer e construir uma educação quilombola
comprometida e de qualidade.
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