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artindo de um processo de luta e reconhecimento de identidade negra, 
pelas políticas públicas de afirmação e reconhecimento dos territórios 
quilombolas presentes no Brasil que há tanto tempo foram invisibilizadas 

não podemos nos desater de ressaltar a educação escolar nas comunidades 
quilombolas. 

Na área da educação, a necessidade de formular políticas que corroborem com 
a elevação da escolaridade das comunidades quilombolas articula-se com o 
reconhecimento de que os quilombos são territórios patrimoniais que educam. 

 
1 Texto produzido no âmbito do Curso Educação Escolar Quilombola, promovido pela Revista África e 
Africanidades, no segundo semestre de 2019, sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos 
Santos. 
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Educam a resistência histórica da população negra e para a reelaboração da 
cultura africana e afro-brasileira no contexto paranaense.  

Educam também a partir de uma ética própria de solidariedade que possibilita 
alimentar alternativa mais justa e ecologicamente mais equilibrada de 
desenvolvimento social. 

Reconhecer as escolas quilombolas ou as escolas que atendem alunos/as 
provenientes das comunidades quilombolas significa debater, compreender, 
sensibilizar-se e solidarizarem-se com os desafios ligados às demarcações dos 
territórios quilombolas, à defesa dos direitos desses trabalhadores/ as rurais, 
ao respeito às diferentes culturas e às identidades dos sujeitos quilombolas, à 
preservação do meio ambiente, dentre outros. Visando ainda, articular essas 
questões com o currículo, com o projeto político-pedagógico da escola, com os 
planos de aula elaborados pelos docentes, com os conteúdos, com as 
metodologias e, sobretudo, com as relações cotidianas entre educadores/as, 
educandos/as e comunidades no ambiente escolar. Nos permitir a ouvir e 
compreender os saberes, experiências e práticas tradicionais e compor um 
permanente e pedagógico diálogo com os demais conhecimentos literários, 
artísticos, científicos, culturais, dentre outros que comporão o currículo escolar  

 




