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RESUMO 

 

RAIMONDO, Marilene Ap. Soares Uchak. As implicações do processo de 
resistência quilombola no espaço escolar no município de Reserva do Iguaçu, 
2017. 107 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do 
Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 
 
Destacam-se nesse estudo as possíveis dificuldades de aprendizagens 
apresentadas por alunos quilombolas frente ao processo de escolarização. Tendo 
como objetivo as implicações da presença de estudantes quilombolas no processo 
de resistência cultural no espaço escolar do colégio Estadual Izabel F. Siqueira no 
município de Reserva do Iguaçu. A problemática do trabalho se deu da seguinte 
forma: há negação ou silenciamento da cultura afro-brasileira e se há, quais são as 
implicações no processo de ensino e aprendizagem de estudantes quilombolas? A 
metodologia tratou da etnografia educacional na tentativa de entender como se dão 
os costumes e as tradições de um grupo humano, que neste estudo se refere à 
comunidade quilombola, também compreendendo as dinâmicas de aprendizagens 
do contexto em que os alunos se inserem. Uma pesquisa bibliográfica e documental 
sobre aspectos históricos, como método de análise documental e sobre aspectos de 
matrículas, tratando os dados da escola como fonte principal. E por meio do curso 
de capacitação (Núcleo de Estudos Ameríndios e Africanos) NEAA – UNICENTRO, 
que obtivemos como base para a pesquisa e aproximação à comunidade. A 
pesquisa se deu tanto no colégio Estadual Izabel F. Siqueira no município de 
Reserva do Iguaçu por meio do curso de capacitação quanto na comunidade, em 
visitas feitas pela pesquisadora. É neste contexto que se insere o presente estudo e 
pudemos observar que no decorrer do mesmo a comunidade em questão obteve 
algumas conquistas consideráveis: a construção de um barracão, melhoria das 
estradas que servem de acesso entre a comunidade e a escola, divisão dos terrenos 
de uma nova área recebida pela comunidade e início de processo para a construção 
de uma escola dentro da mesma. Sobre as dificuldades de aprendizagens 
apresentadas pelos estudantes quilombolas evidenciamos que por meio dos dados 
descritos no estudo, que também houve mudanças consideráveis. 
 
 
Palavras-chave: Resistência; Quilombola; Espaço escolar, Dificuldade de 
aprendizagem; 

 

 

 

 

 

   

  

   
    

  

   
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This study highlights the possible learning difficulties presented by maroon students 
in the schooling process. Our objective is to verify the implications of the presence of 
maroon students in the process of cultural resistance at Izabel F. Siqueira High 
School, located in the municipality of Reserva do Iguaçu, Paraná. We use 
educational ethnography as our methodology in an attempt to understand how the 
customs and traditions of a human group occur, in this case, the Maroon Community. 
We even try to elucidate how the learning dynamics of these students occur, verifying 
if there is denial or silencing of the Afro-Brazilian culture and what are the 
implications in the teaching and learning process of maroon students. As a method of 
document analysis we carry out bibliographic research and the compilation of 
documents on historical aspects and students enrollment, considering the school 
data as the main source. We also consider the training course of the Núcleo de 
Estudos Ameríndios e Africanos (NEAA) offered by UNICENTRO University, as a 
basis for research and community outreach. The research was carried out at the 
Izabel F. Siqueira High School through a training course and visits to the Maroon 
Community. With the present study we were able to observe that the Maroon 
Community obtained some considerable achievements: the construction of a 
barracks, improvement of the roads that give access to the school, division of the 
land of a new area received by them and the beginning of the process for the 
construction of a new school within the Maroon Community area. On the learning 
difficulties presented by students we evidenced that there were also significant 
changes.  

 

Keywords: Resistance; Maroon Community; School Space, Learning Difficulty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática “dificuldades de aprendizagens” sempre me fez inquieta frente a 

questionamentos durante o processo de estudos, a professores na graduação e 

após alguns estudos e inquietações acerca da temática da pesquisa e influenciada 

por leituras no grupo de estudos, NEAA/UNICENTRO1 - Núcleo de Estudos 

Ameríndios e Africanos, onde iniciei no ano de 2014, como aluna especial numa 

disciplina do Mestrado em Educação, pelo PPGE - Programa de Pós-Graduação em 

Educação - UNICENTRO. 

Durante os estudos que tratavam das dificuldades de aprendizagens, 

questionava-me se alunos oriundos de comunidades quilombolas tinham 

atendimentos especializados, também como se dava esse processo no espaço 

escolar, frente às diferenças culturais, sociais, concepções e valores de sua cultura. 

Esse estudo iniciou-se a partir de levantamentos relacionados sobre os 

aspectos legais a respeito da educação especial junto às comunidades quilombolas, 

isto é, sobre a legislação vigente nas comunidades quilombolas, histórico e 

investigação. Esse levantamento foi feito no site da CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no ano de 2014. O levantamento 

sobre teses e dissertações publicadas no Brasil com a temática “Quilombos, 

Educação Especial e Antropologia”, para identificação de trabalhos publicados sobre 

a temática, encontra-se como apêndice desse trabalho. A metodologia utilizada 

nesse levantamento teve como objetivo, evidenciar os trabalhos publicados entre 

2014/2017, identificando trabalhos relacionados com os descritores “alunos 

quilombolas, dificuldades de aprendizagem e antropologia”.  

Embora não tenha sido o objetivo do referido estudo citado aqui, verificamos 

que as pesquisas que tratam das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, evidenciaram que 

não há um enfoque aprofundado dessas legislações sobre a garantia do acesso à 

educação que contemple questões da cultura afro-brasileira e quilombola. 

A etnografia educacional na tentativa de entender como se dão os costumes e 

as tradições de um grupo humano, que neste estudo se referem à comunidade 

quilombola. Sendo assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre 

                                            

1  Mais informações em http://neaaunicentro.blogspot.com.br/   
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aspectos históricos, tratando os dados da escola como fonte principal para as 

implicações no processo de resistência cultural no espaço escolar do colégio 

Estadual Izabel F. Siqueira no município de Reserva do Iguaçu.   

A pesquisa se deu tanto no colégio por meio do curso de capacitação 

oferecido pelo NEAA, como na comunidade em visitas feitas pela pesquisadora. 

Também em conversas informais com os alunos matriculados no colégio Izabel que 

estão na comunidade do assentamento (território oficial).  

 

Imagem 1 - Roda de conversa meninas no colégio Izabel 

 

Fonte: Foto capacitação NEAA/UNICENTRO, 2015 

 

Diante da relação das dificuldades de ensino e aprendizagem podemos 

destacar algumas falas de professores da equipe pedagógica e alunos.  

“Eu sou quilombola, mas não moro no quilombo. Tenho vergonha de falar. 

Porque às vezes não sei explicar porque moro lá, as pessoas me perguntam e eu 

não conto que moro lá.” (Ana, 13 anos) 

“Só sabemos quais alunos moram no quilombo quando perguntamos na hora 

de fazer a matrícula.” (Pedagoga) 
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“Muitas vezes os alunos tem dificuldades relacionadas à disciplina e por 

vergonha, não questionam em sala de aula e assim vai ficando. Quando começam a 

reprovar e desistir, vamos atrás e descobrimos que são as dificuldades de 

permanência na escola que o afastam.” (Pedagoga) 

Imagem 2 - Roda de conversa com meninas no colégio Izabel 

 

Fonte: Foto capacitação NEAA/UNICENTRO, 2015 

 

Buscamos na etnografia, a tentativa de descrição da cultura de um povo, tal 

como as dinâmicas de aprendizagens relacionadas à cultura quilombola dos alunos 

do colégio. 

O etnógrafo encontra-se, assim, diante de diferentes formas de interpretações 

da vida, formas de compreensão do senso comum, significados variados atribuídos 

pelos participantes às suas experiências e vivências e tenta mostrar esses 

significados múltiplos ao leitor. A década de 1960 foi marcada por vários 

movimentos sociais, por lutas contra a discriminação racial e social e pela igualdade 

de direitos.  
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Para que o trabalho possa ser considerado etnográfico se faz necessário o 

uso das técnicas que tradicionalmente são associadas à etnografia, ou seja, a 

observação participante, a entrevista e a análise de documentos. 

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 

pesquisador precisa ter um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado. Assim as entrevistas têm a finalidade de aprofundar as 

questões e esclarecer os problemas observados. Os documentos são usados no 

sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e 

completar as informações coletadas através de outras fontes (ANDRÉ, 1995, p. 26). 

Nesse sentido, este trabalho aborda contribuições do contexto cultural de uma 

comunidade quilombola no processo de ensino e aprendizagem detectando as 

implicações desse contexto na configuração da aprendizagem. Para que 

pudéssemos identificar tudo isso, se fez necessário, dentro da configuração do 

trabalho, a busca pelo histórico da escravidão, das comunidades quilombolas e a 

configuração de Educação Escolar Quilombola e Educação Especial, com enfoque 

nas dificuldades de aprendizagens. 

Conceito que auxiliou nos estudos foi o de “Cultura com Aspas”, de Manuela 

Carneiro da Cunha (2009), para a compreensão da identidade enquanto instrumento 

de resistência diante dos conflitos sociais da comunidade, termo que é usado pela 

autora para definir como um povo pode falar de sua própria cultura enquanto 

instrumento de contraste. O objeto da pesquisa encontra-se pautado nas 

dificuldades de aprendizagens de alunos quilombolas, frente ao processo de 

resistência cultural e acompanhamento escolar. Este se deu com alunos oriundos da 

comunidade Remanescente Quilombola Invernada Paiol de Telha, matriculados no 

colégio Estadual Izabel F. de Siqueira. 

O colégio Estadual Izabel F. de Siqueira - Ensino Fundamental e Médio situa-

se no Município de Reserva do Iguaçu – PR, encontra-se a 110 km do (Núcleo 

Regional de Guarapuava) NRE ao qual pertence.  
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Imagem 3 – colégio Estadual Izabel F. de Siqueira 

 

Fonte: Foto atual do colégio Izabel, fornecida pela equipe pedagógica, 2017 

 

Atualmente, o colégio conta com vinte e três turmas, sendo dez no período 

da manhã, onze à tarde e três à noite, totalizando 768 matriculados. O colégio tem 

uma sala de apoio, funcionando em dois períodos, sendo uma turma no período da 

manhã e outra turma no período da tarde, duas vezes por semana, com a duração 

de quatro horas por período, sendo duas horas de matemática e duas de português, 

num total de quatro horas por disciplina em cada período.  

A problemática se delineia da seguinte forma: há negação ou silenciamento 

da cultura afro-brasileira, e se há, quais são as implicações no processo de ensino e 

aprendizagem de estudantes quilombolas? 

A distância física entre a comunidade e o colégio pode ser um agravante que 

muitas vezes leva o aluno a faltar por muitos dias consecutivos, gerando inúmeras 

faltas e por consequência a desistência/abandono escolar. 

Os dados analisados nesse estudo fazem parte do ano letivo de 2014 e 2015, 

referente à matrícula, dados municipais e estaduais em relação à aprendizagem. 

Utilizamos dados de matrículas, evasão, abandono e repetência interpretando as 

causas das possíveis queixas escolares, como o silenciamento do processo de 

resistência cultural. 

Para tanto, temos como objetivos: 
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Objetivo Geral: 

 Quais as implicações da presença de estudantes quilombolas no processo 

de resistência cultural no espaço escolar do colégio Estadual Izabel F. 

Siqueira no município de Reserva do Iguaçu; 

Objetivos específicos: 

 Detectar as implicações socioculturais na configuração da aprendizagem 

de estudantes quilombolas; 

 Descrever como a Educação Especial abrange as dificuldades de 

aprendizagens; 

 Sistematizar os dados da comunidade quilombola, após a identificação 

das aprendizagens. 

 

Delimitando o referencial teórico:  

O objetivo desse estudo está baseado nas dificuldades de aprendizagens 

apresentadas pelos alunos oriundos da comunidade quilombola. A qual está inserida 

num contexto social e cultural diferente do colégio em que os alunos frequentam. 

Por este motivo busca-se a identificação desse processo de silenciamento ou 

negação da cultura, identificação e sistematização dos dados coletados e analisados 

pela pesquisadora. Dessa forma, possivelmente auxiliaremos os alunos e futuros 

alunos para que essa dificuldade em relação à aprendizagem não colabore para 

uma possível desistência e abandono escolar. 

Na tentativa de explicitar as formas de resistência da comunidade, que é o 

objetivo de estudo dessa pesquisa, utilizamos alguns autores que conceituam os 

grupos, a identidade e a cultura, grupos étnicos e identidades étnicas, fronteiras, 

para que pudéssemos identificar possíveis relações entre a comunidade e a 

sociedade escolar, assim também em relação às dificuldades de aprendizagens.  

Para Barth (2000), devemos tentar entender o fenômeno da identidade 

através da ordem das relações entre os grupos sociais. A cultura não deve ser 
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interpretada como um todo integrado, mas de forma distributiva, que, embora possa 

se deslocar e se transformar em contatos interculturais, estabelece-se e deve ser 

compreendida nas fronteiras que definem identidades de pertencimento ou exclusão.  

A cultura era vista como sendo algo adquirido e não biologicamente dada, e 

assim podendo ser perdida. Os contatos entre culturas não implicam na hibridação 

das culturas, mas nas diferenças, pois os diálogos entre culturas funcionam como 

instrumentos de diferenciação e posicionamento, retomando a afirmação de que a 

cultura é distributiva, compartilhada por um determinado grupo e não por outro, e 

essa é uma das estruturas mais significativas da cultura, a distribuição de 

compartilhamento e não compartilhamento (BARTH, 2000). 

Williams (2011) define cultura como um conceito antropológico, sendo o modo 

de vida, o aprendizado, as artes. Modo de vida específico de um povo, de uma 

época e também que a cultura não como um reflexo do social e nem vê a cultura 

como algo independente da sociedade. Formalizou o conceito de cultura numa visão 

evolucionista, acredita-se que todos os homens podem progredir, rompendo com 

definições restritas. O autor continua, descrevendo que a cultura é a expressão da 

totalidade da vida social do homem, caracterizando-se pela sua dimensão coletiva, e 

que cultura é adquirida e não depende da hereditariedade biológica. 

Para Cunha (2009), o conceito de cultura, apresentado em seu livro “Cultura 

com Aspas”, é utilizado para definir a utilização das identidades como instrumento 

de posicionamento político, uma vez que pertencer a um ou a outro grupo implica 

em uma situação valorativa. 

Nesta perspectiva, Cunha (2009), afirma que a cultura não é o pressuposto de 

um grupo étnico, mas produto deste, constantemente em processo de reelaboração, 

conforme a organização política para a conquista de espaços ou resistência.  

Para Boas2 (1940), inventor da etnografia, o fundamental entre os grupos 

humanos é de ordem cultural e não racial, sempre pensando a diferença cultural em 

                                            

2  Estudando na Alemanha, Boas foi premiado com um doutorado em 1881 em física, enquanto 
estudava geografia. Em seguida, participou de uma expedição geográfica ao norte do Canadá de 
1883 a 1884, onde ficou fascinado com a cultura e a língua da ilha de Baffin se tornando o primeiro 
estudioso a envolver-se em trabalho de campo. Em 1887 emigrou para os Estados Unidos, onde 
trabalhou pela primeira vez como um curador do museu no Smithsonian, e em 1899 tornou-se 
professor de antropologia da Universidade de Columbia, onde permaneceu pelo resto de sua 
carreira.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Baffin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Columbia
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suas obras. Estudou traços morfológicos de crânios humanos, mostrando absurdos 

de ideias na ligação de traços físicos e mentais, na época como noção de raça. Para 

o autor não há diferença de “natureza” biológica entre primitivos e civilizados, 

somente diferença de culturas, adquiridas e não inatas. Sendo o princípio 

metodológico a base, relacionando a formação das relações sociais identifica-se a 

realidade das comunidades quilombolas um processo cultural do grupo.  

Partindo de um conjunto de características comuns a um grupo de pessoas, 

temos a etnicidade, que as diferenciam de outro grupo. Incluindo língua, a cultura e 

a noção de uma origem comum. O termo surgiu na França no século XX. Para Barth 

(2000, p. 109), o etnográfico é “centrar-se naquilo que o grupo reivindica como seu e 

fundamenta que o grupo étnico deve ser compreendido enquanto um campo de 

comunicação e interação”. 

A etnografia consiste na observação do participante, durante o período em 

que esteja em contato direto com o grupo a pesquisar. A etnografia abordada a partir 

da concepção fenomenológica de ciência, não se restringe ao modo de fazer, mas 

também como teoria do conhecimento, surgindo assim um panorama importante que 

pense a unidade teórica e prática desse campo científico (GUSMÃO, 2010, p.12). 

Assim, a etnografia está relacionada com a etnicidade, essa já pensada em 

termos biológicos quando se falava de raças e de sua heterogeneidade. Na África 

das lutas pela independência e pós-colonialismo, a etnicidade foi vista como um 

empecilho à constituição de uma nação moderna, acusando o tribalismo de dificultar 

sua construção. 

Para Oliveira (2005, p.14), se há lição da etnicidade é que esta é 

essencialmente uma forma de interação entre grupos operando no interior de 

contextos sociais comuns, então as áreas de fronteira representam contextos 

privilegiados para a descrição e análise da produção social da diferença nacional; 

em suas palavras: “[…] isso confere à população inserida no contexto de fronteira 

um grau de diversificação étnica que, somado à nacionalidade natural ou 

conquistado do conjunto populacional de um e de outro lado da fronteira, cria uma 

situação sociocultural extremamente complexa.”  

Podemos dizer que a identidade e a cultura são constructos culturais, no 

entanto, denotam relações de poder.  Cunha (2009), corrobora com a autora ao 
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afirmar que os significados, as representações simbólicas organizam a vida material 

e as relações de poder nas sociedades. 

Nesse sentido, os grupos identitários definem-se como tal ao perceber-se 

como diferente de outro. Para Barth (2000), essa característica, passa a ser a 

essência do processo de formação e de manutenção das identidades coletivas. Para 

que possamos explicitar como os grupos étnicos se definem por meio de fronteiras, 

dizemos que esta se define como sendo a diferença cultural produzida pelos 

indivíduos de uma sociedade, em regiões próximas ou vizinhas. Outro aspecto 

refere-se à diferença de idioma. Como exemplos pode-se citar o português e o 

espanhol. Assim como a fronteira étnica pode canalizar a vida social, implicando 

muitas vezes, numa organização complexa, do comportamento e relações sociais. 

Quando nos referimos à fronteira étnica percebemos que é algo que define o 

grupo, não sendo o conteúdo cultural que define o que por ela é delimitado.  Dessa 

forma, as fronteiras sociais são as que mais ficam evidentes para os grupos étnicos. 

Ao se tratar da manutenção das fronteiras étnicas, também percebemos sua 

implicação direta nas situações de contato social, entre pessoas de diferentes 

culturas. Ela se mantém, como unidade significativa, acarretando diferenças 

marcantes e persistentes no comportamento e nas diferenças culturais. Nesse 

contexto, fronteira não se reduz a questão geográfica: 

 

[...] fronteira da civilização (demarcada pela barbárie que nela se oculta), 
fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, sobretudo, 
fronteira do humano. Nesse sentido, a fronteira tem um caráter litúrgico e 
sacrificial, porque nela o outro é degradado para, desse modo, viabilizar a 
existência de quem o domina, subjuga e explora. É nessa dimensão, 
propriamente sociológica e antropológica, que investigo o tema da fronteira 
e os desafios que propõe em relação à sociedade em que vivemos e em 
relação à nossa própria condição humana (MARTINS, 2014, p. 11). 

  

Quando se tenta relacionar fronteira étnica e grupo étnico, ambos passam a 

serem vistos como uma forma de organização social. É essencial ressaltar que 

apesar das categorias étnicas levaram em conta diferenças culturais, as 

características consideradas não necessariamente devem corresponder às 

semelhanças e diferenças culturais. Os grupos étnicos não se definem apenas ou 

necessariamente baseados na ocupação de territórios, nem as diferentes maneiras 

que são mantidas, mas também os modos de expressão e validação contínuas. 
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Quando as unidades étnicas são definidas como um grupo atribuído e 

exclusivo, destacam-se a manutenção de fronteira. Essas características culturais 

que marcam as fronteiras podem se alterar, até se transformar conforme as 

características culturais dos membros e a forma de organização do grupo. E assim, 

dentro dessas unidades étnicas identificam-se as identidades do grupo.  

Portanto, há uma disparidade entre valores e facilidades organizacionais, os 

objetivos valorizados estão fora do campo organizado pela cultura e pelas categorias 

da minoria. Demonstrado em boa parte de estudos, é importante reconhecer que há 

uma drástica redução das diferenças culturais entre os grupos étnicos, tendo uma 

ruptura dos processos de manutenção das fronteiras. 

O material cultural não tem seu movimento impedido por essa fronteira, 

podendo variar, ser aprendido e mudar, sem que isso tenha implicação para a 

manutenção da fronteira do grupo. 

 

Para que possamos falar sobre a cultura de um povo, em especial as 
Comunidades Quilombolas, precisamos atentar-se o que significa cultura e 
como se podemos identificar essa identidade cultural. Pode também ser 
investido de novos significados, a dinâmica, a produção cultural. A cultura 
original de um grupo étnico, na diáspora ou em situações de intenso 
contato, não se perde ou se funde simplesmente, mas adquire uma nova 
função, essencial e que se acresce a outras (CUNHA, 1986, p. 101). 

 

Com enfoque na Antropologia Educacional, escolhemos o caminho 

etnográfico, para a realização desta pesquisa visando melhor descrever e 

compreender os fenômenos culturais significados envolvidos no ambiente escolar, 

frente à escolarização dos alunos oriundos da comunidade quilombola em questão. 

Para tanto, foram utilizadas técnicas próprias da etnografia, tais como a observação, 

a entrevista e a análise documental, fundamentados nos estudos teóricos de André 

(1995, p. 28): 

 

A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os 
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar 
suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 
através de outras fontes. 
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Por meio da observação, procuramos conhecer a comunidade quilombola, 

os alunos, o colégio e os professores. Essa aproximação aconteceu por meio do 

curso de capacitação, oferecido pelo NEAA. A capacitação voltada aos professores, 

alunos, funcionários e equipe multidisciplinar do colégio Izabel, contemplou a 

implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. O município e o colégio aqui 

relacionados fazem parte da formação de professores oferecida pelo professor Dr. 

Jefferson, em Guarapuava para a capacitação por meio da Lei 10.639/2003 e 

11.645/2008. 

Imagem 4 - Formação/capacitação – NEAA/UNICENTRO – 2015 

 

Fonte: Foto capacitação NEAA/UNICENTRO, 2015 

 

A lei nº 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-

brasileira nas escolas. E em seguida no ano de 2008, a lei 11.645 que estabelece, 

além do estudo da História da África, o estudo da história e cultura indígena. A 

capacitação teve duração de 60 horas e certificação, traz o histórico dos negros e 

indígenas para sala de aula com atividades teóricas e práticas. Foi oferecido a todos 

de maneira interdisciplinar e relacionando essa interdisciplinaridade com as 

“Comunidades de Aprendizagens” conforme descreve Gabassa (2007), tendo como 

objetivo a articulação dos diferentes agentes educativos da escola professor (as), 
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funcionários (as), familiares, estudantes, entorno da escola – voluntários (as), na 

busca por uma educação de qualidade para todos, contribuindo para identificar 

potencialidades e limites relacionados à aprendizagem escolar. 

A capacitação tratou das diferentes interfaces dentro das modalidades de 

ensino. Mostrando materiais específicos de como trabalhar a capoeira, a literatura, 

musicalidade, oralidade, história entre outras. Sendo ministrada na escola, 

quinzenalmente em dois momentos, com os alunos, e também com os professores e 

funcionários da escola. Na universidade, o grupo de estudos NEAA, conta com uma 

pequena sala de apoio aos estudantes e à comunidade em geral que possa 

interessar-se pelo tema e também conhecer por meio de livros e palestras 

agendadas. 

O colégio foi favorável à capacitação e também à pesquisa, fator que auxiliou 

o bom êxito do trabalho, haja vista a aceitação e interação necessária à abordagem 

metodológica. Mantivemos o nome do colégio, tal como os dados e históricos da 

comunidade que são verdadeiros, a fim de preservar as características do método 

etnográfico. Juntamente com a observação, realizamos a análise documental na 

escola por meio de dados referenciais, municipais e estaduais via Núcleo de 

Educação e Secretarias. Alguns dados se tornaram primordiais para este estudo no 

sentido de conhecer o contexto em que se dão as relações no espaço escolar e sua 

dinâmica, determinadas pelo sistema educacional, através dos documentos que 

guiam as práticas escolares, tais como as DNEB - Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica e o PPP - Projeto Político Pedagógico do colégio, além da 

legislação que ampara a proposta de inclusão, a Constituição de 1988, Lei nº 

9.394/1996 – LDB e os documentos do MEC que objetivam orientar o processo de 

inclusão escolar: Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade e 

documentos oficiais sobre Educação Especial. 

Por meio da análise documental foi possível conhecer aspectos que 

influenciam na formação dos alunos e, por consequência, o processo de matrículas, 

evasão e repetência de alunos oriundos da comunidade quilombola, partindo da 

realidade em que vivem essas comunidades no Brasil e preferencialmente a 

comunidade desse estudo, situada no município de Reserva do Iguaçu – PR. O 
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estudo buscou evidenciar contrastes entre o ensino hegemônico e os processos 

culturais e educativos construídos na comunidade. 

Esse estudo se faz necessário tanto para a academia, quanto para a 

comunidade quilombola porque trouxemos a esse trabalho dados relacionados à 

comunidade e aos alunos quilombolas que muitas vezes são tratados se/ou 

consideram clínicos, as dificuldades de aprendizagens e estes deveriam ser 

atribuídas à escola como parte constituinte do ensino.  

A análise dos dados se deu de forma quantitativa acerca das informações 

obtidas na escola, na comunidade e nos órgãos competentes já descritos acima. Por 

meio do método etnográfico podemos analisar e descrever um modo de vida de uma 

comunidade e de como ela se relaciona com as demais. 

O município de Reserva do Iguaçu teve seu desmembramento do município 

de Pinhão em 1997, vivendo da economia da agricultura, pecuária, madeira e 

recursos da Usina Hidrelétrica de Segredo. População estimada em 2016, segundo 

dados do IPARDES - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

é de 7.872 habitantes.  É conhecido pela miscigenação, ou seja, pela mistura de 

raças entre indígenas e negros, que habitam a região há um bom tempo e que 

muitos não se reconhecem como sendo do quilombo ou tendo um parentesco que 

faz parte da comunidade quilombola. 

É o caso dos alunos oriundos da comunidade Remanescente Quilombola 

Invernada Paiol de Telha, que ao final do ano de 2015, recebeu uma parte das terras 

que estavam sendo reivindicadas durante o processo de titulação das mesmas na 

região. Segundo relatos de alguns integrantes da comunidade, a área total seria de 

três mil hectares. Sendo assim, a área anterior era de 8.712 hectares. Essa 

diferença se deu por uma área que fazia divisa com a da família de Pedro Lustoza, o 

qual pediu para utilizar a área para deixar o rebanho de gado, em torno do ano de 

1875, e assim anos mais tarde reivindicou a área, tendo como argumento de posse 
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usucapião3. A expropriação teve continuidade durante os anos 1960 e 1970, e em 

1975, foram violentamente4 retirados de suas terras. 

Essa comunidade se encontra em processo de ocupação do território próximo 

do município de Reserva do Iguaçu (território oficial, denominado pela comunidade), 

é parte da comunidade quilombola existente em Entre Rios – Guarapuava, que no 

momento encontra-se dividida por parte das famílias envolvidas nesse processo de 

titulação. Os estudantes dessa Comunidade frequentam o colégio Izabel.  

Por meio das observações e análises feitas na comunidade, para que 

pudéssemos desenvolver a pesquisa, buscamos dados sobre a educação 

quilombola e em destaque as dificuldades de aprendizagens atreladas pelo foco 

principal da Educação Especial, sobre as diretrizes, documentos e normas que a 

orientam.  

Em 2001, a Resolução do CNE/CEB - Conselho Nacional de Educação nº 02 

(BRASIL, 2001), que instituiu as Diretrizes Nacionais para a educação especial 

apresenta proposições a respeito da avaliação, incluindo tanto a definição do público 

alvo, avaliação para identificação e avaliação para planejamento de ensino. Em 

contrapartida, os documentos oficiais e a legislação não sistematizam como 

deveriam ser tais avaliações. Por isso, no tocante à avaliação para a identificação, 

nota-se a falta de definições mais precisas o que tem gerado, por exemplo, dados 

estatísticos inconsistentes.  

Aqui utilizamos dados do censo escolar brasileiro que desde o ano de 1980, 

as informações referentes à educação básica e educação especial no Brasil 

passaram a ser construídas a partir de uma base de dados estatísticos 

educacionais, coordenado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. A coleta dos dados é realizada através do sistema on 

                                            

3 É o modo de aquisição de uma propriedade e ou de qualquer direito real que se dá pela posse 
prolongada da coisa, sendo também denominada prescrição aquisitiva. Posse do imóvel por 15 anos 
sem interrupção. 
 
4 Os grileiros agiam falsificando documentos de compra e venda das terras herdadas e a mando de 
procuradores, advogados e juízes que faziam as negociações e quem não aceitasse deixar área era 
coagido e convencido à força, muitas vezes deixando tudo para trás. Suas casas eram queimadas. 
Moradores relatam que envenenavam a água, matavam e roubavam seus animais de criação, 
forçando assim a saída das terras. 
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line Educacenso5, em formulário enviado a todas as escolas (públicas e privadas) do 

país. Este se constitui o principal instrumento de coleta de informações 

educacionais, denominado Censo Escolar da Educação Básica. 

 

O Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico educacionais de 
âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado pelo Inep. É feito 
com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de Educação e 
com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. (...) O 
Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções 
docentes, movimento e rendimento escolar (BRASIL, 2013, p. 17). 

 

Segundo os dados do censo do ano de 2014, houve um crescimento 

expressivo em relação às matrículas de alunos com deficiência na educação básica 

regular. No ano de 2014, 698.768 mil estudantes especiais estavam matriculados 

em classes comuns. “Se considerarmos apenas as escolas públicas o percentual de 

inclusão é de 93% em classes comuns”, explicou a diretora de SECADI - Políticas de 

Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, Martinha Clarete dos Santos. 

 Em 2004, a SEED - Secretaria de Estado da Educação do Paraná, implantou 

o Programa Salas de Apoio à Aprendizagem, com o objetivo de atender às 

defasagens de aprendizagem apresentadas pelas crianças que frequentam o 6º ano 

do Ensino Fundamental. Os alunos são atendidos no contraturno, nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática com o objetivo de trabalhar as dificuldades 

referentes à aquisição dos conteúdos de oralidade, leitura e escrita, bem como as 

formas espaciais e quantidades nas suas operações básicas e elementares, com 

encaminhamentos metodológicos que façam com que os alunos que ingressam no 

6º ano com dificuldades de aprendizagem possam, por meio de atividades 

diferenciadas e significativas oferecidas no contraturno, superar essas dificuldades e 

acompanhar seus colegas do turno regular, diminuindo assim a repetência e 

melhorando a qualidade da educação ofertada pela rede pública.  

Estando relacionada às dificuldades de ensino e aprendizagem e 

contribuições para a educação. De uma forma geral, as dificuldades de 

                                            

5 Censo Escolar da Educação Básica. 
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aprendizagem surgem e se desenvolvem dentro da área da psicologia e a partir 

desta área científica surgem as contribuições para as ciências da educação.  

Para Vygotsky (2000)6 a aprendizagem é mais que a mera aquisição de 

informações e não acontece a partir de uma simples associação das ideias que 

estão armazenadas na memória, mas um processo interno, ativo e interpessoal. 

Resgata a importância do papel da escola e do professor como agentes 

indispensáveis no processo de aprendizagem. 

O sucesso ou fracasso do desenvolvimento da aprendizagem estão 

dependentes de variáveis ambientais, metodológicas e psicológicas, ao contrário do 

que muitos fazem, ao responsabilizar apenas a metodologia. As experiências 

advindas da condição socioeconômica e cultural do estudante, a sistemática da 

moradia, escolaridade dos pais, relacionamento com os pais, número de irmãos, 

dentre outros. Na metodológica engloba o processo de ensino na escola e as 

relações estudante x professor, a relação de pertinência e significado do que é 

ensino para o sujeito que aprende a relevância do processo de ensino.  

No psicológico, que envolve as situações da organização familiar, a ordem de 

nascimento do sujeito, o nível de expectativa conferido ao sujeito, as relações deste 

com o meio e as suas respostas às situações do dia a dia como: ansiedade, auto-

estima, agressividade, isolamento, capacidade de atenção e concentração, dentre 

outras. Incluímos nesta última também, por afinidade de área, os distúrbios 

neurológicos e psiquiátricos, que interferem significativamente no desenvolvimento 

da aprendizagem, pois determinam uma série de dificuldades de aprendizagem. 

É o sucesso ou o fracasso escolar, decorrente do desenvolvimento da 

aprendizagem, que o sujeito possui no relacionamento familiar, o qual é tensionado 

ou melhorado seguindo a progressão da sua auto-imagem, o que a seguirá para o 

resto de sua vida. As dificuldades de aprendizagens ocupam papel fundamental no 

processo de desenvolvimento do sujeito e necessitam de atenção especial. 

A partir das avaliações de aprendizagem em âmbito nacional realizadas pelo 

MEC - Ministério da Educação, tem se percebido que as principais dificuldades de 

                                            

6 Lev Semenovitch Vygotsky, psicólogo e cientista bielorrusso. Um dos pensadores mais importantes 
de sua época, foi pioneiro na teorização do conceito de que o desenvolvimento intelectual das  
crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Um dos mais importantes 
teóricos do desenvolvimento da aprendizagem, viveu entre os anos de 1896 e 1934. 
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aprendizagem as que se destacam mais no contexto escolar são as deficiências na 

aquisição e desenvolvimento da escrita e da leitura. É perceptível a presença das 

dificuldades de aprendizagem que os estudantes apresentam quando são 

trabalhados os conteúdos gramaticais, interpretação e raciocínio lógico. 

Sabemos que é determinante para melhorar o aprendizado do aluno, uma vez 

que comparecendo à sala de apoio o educando tende a melhorar em todas as 

disciplinas, pois ao dominar conteúdos nos quais tinha dificuldade, ganha 

autoconfiança, sente-se valorizado e tem mais disposição para estudar. 

Desta maneira, o aluno se sente motivado a continuar, diminuindo os casos 

de reprovação e abandono escolar devido ao aluno não se sentir estimulado a 

estudar por estar em defasagem na relação ano/série. 

Paralelamente a isso, há uma avaliação permanente do Programa, por parte 

do Departamento de Educação Básica, do NRE e de todo o coletivo escolar, 

objetivando seu melhor funcionamento e eficiência. Devido a essa avaliação, o 

Programa passou por mudanças em sua regulamentação, promovendo o aumento 

do número de aberturas automáticas de demandas e a diminuição do número de 

alunos por Sala de Apoio, possibilitando assim um maior e melhor atendimento aos 

alunos. A Superintendência da Educação estabelece critérios para o funcionamento 

da Sala de Recursos para o Ensino Fundamental – séries finais, na área da 

Deficiência Mental/Intelectual e/ou Transtornos Funcionais Específicos estabelecidos 

pela instrução 013/2008, conforme dados do PPP7 da escola que se encontra em 

anexo. 

Diante da relação, entre ensino e aprendizagem dos alunos quilombolas 

presentes no colégio, questiono sobre as implicações da presença de estudantes 

quilombolas presente no processo de resistência cultural no espaço escolar do 

colégio Estadual Izabel F. Siqueira no município de Reserva do Iguaçu. 

Em relação à disposição da pesquisa, no primeiro capítulo dedicamos à 

descrição.  

No primeiro capítulo, a Antropologia e Escravidão, adentrando ao tema 

descreveram como foi o processo de purificação e resistência.  

                                            

7 PPP – Projeto Político Pedagógico do Colégio Izabel utilizado para consulta e análise. 



31 

 

 

No segundo capítulo o Movimento Negro e o Quilombismo com o subtítulo do 

Movimento Negro e seus impactos na educação, o reconhecimento dos espaços 

quilombolas e as influências afrodescedentes no Brasil e no Paraná. Também 

pudemos descrever um pouco sobre as comunidades quilombolas em Guarapuava e 

região.  

No terceiro capítulo os dados sobre a Educação Especial no Brasil, o histórico 

e as políticas.  

No quarto capítulo a Interferência do processo cultural na aprendizagem dos 

alunos quilombolas e os desafios para a inclusão. E finalizando os capítulos a 

Educação Escolar Quilombola e dificuldades de aprendizagem entre o proposto e o 

materializado.  

Finaliza-se com a análise dos dados desse estudo com as considerações 

finais e as  interpretações da pesquisadora sobre os dados coletados e analisados. 
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1 ANTROPOLOGIA E ESCRAVIDÃO  

 

 A Antropologia desenvolveu-se ao mesmo tempo em que se efetuava a 

expansão colonial européia e que se estendeu a uma porção cada vez mais vasta 

das terras habitadas. O período de 1860 a 1920 coincide com a fase de conquista 

colonial européia e o advento da antropologia como estudo sobre o outro. Tem sido 

uma forma de avaliar as diferenças sociais, étnicas, e outras com a finalidade de 

proporcionar alternativas de intervenção sobre a realidade social de modo a não 

negar as diferenças. Surge por volta da segunda metade do século XIX, dentro dos 

chamados “estudos culturais” (GUSMÃO, 2010, p. 45).  

Como toda construção intelectual, a antropologia permanece ligada às 

condições históricas de sua instauração e de suas manifestações, isto é, aos meios 

teóricos e práticos, buscando, assim, compreender o papel do pesquisador e de 

seus sujeitos de pesquisa no texto e no trabalho de campo.  

Para a antropologia a educação está além da escola. A trajetória da 

antropologia tem sido de avaliar as diferenças sociais, étnicas e outras com a 

finalidade de alternativas de intervenção sobre a realidade social a não a de negar 

as diferenças.  

Assim a Antropologia se mostra cada vez mais presente nas políticas 

nacionais de educação LDB e PCN - Plano Nacional de Educação, nas políticas de 

diversidade como as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, com implicação nas propostas 

pedagógicas e na formação de professores. Os autores na área de Antropologia 

unem esforços, na tentativa de ampliar o significado da antropologia como forma de 

educação (GUSMÃO, 2010, p. 12), entendendo que a educação está além dos 

limites da escola. Entendemos a Antropologia como uma forma de conhecimento 

sobre a diversidade cultural. A ideia de construção que nos diferencia como sujeitos 

sociais, pode nos diferenciar do mundo animal.  

Ainda, segundo o autor, a educação, assim como a cultura, se faz 

absolutamente íntima, interativa, inclusiva. O autor afirma, então, que: 
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[...] a educação é – como tudo o mais que é humano e é criação de seres 
humanos – uma dimensão, uma esfera interativa e interligada a outras, um 
elo, uma trama (no bom sentido da palavra) na teia de símbolos e saberes, 
de sentidos e significados, como também de códigos, de instituições que 
configuram uma cultura, uma pluralidade interconectada (não raro, entre 
acordos e conflitos) de culturas e entre culturas, situadas em uma ou entre 
várias sociedades (BRANDÃO, 2010, p. 12). 

 

A Antropologia busca relações entre o passado e o presente nas 

comunidades, para que junto às políticas de efetivação possam trazer mudanças 

para a sociedade. 

Assim como a Antropologia, a cultura também começou a ser adotada e 

renovada frequentemente no mundo, uma vez introduzida assumiu um papel como 

argumento político e serviu de arma dos fracos, que fica evidente em torno dos 

direitos intelectuais sobre o conhecimento dos povos tradicionais.  

Segundo (CUCHE, 1999), não é que tal traço (cultural) esteja presente aqui 

ou lá, mas que ele exerça, na totalidade de uma dada cultura, uma função precisa. A 

função ou as funções a que se destina: suprir necessidades individuais e coletivas 

através de instituições sociais que ordenam e organizam a sociedade; entre estas, a 

escola. 

 

1.1 OS POVOS AFRICANOS: ENTRE O PROCESSO DE PURIFICAÇÃO E 

RESISTÊNCIA  

 

A formação do Brasil deixa claro que a relação cultural se caracteriza pela 

união de etnias e culturas, pela contínua ocupação de diferentes regiões 

geográficas, pela diversidade de fisionomias e paisagens e também pela 

multiplicidade de visões sobre a miscigenação em sentido amplo, algumas ainda 

presas à desinformação e ao preconceito.  

Conforme Santos (2006), a escravidão permitiu a interação de povos e 

culturas durante um longo tempo, criando riqueza material e complexidade cultural 

em todos os campos, sendo atribulada e cruel. Foi um capítulo da história do 
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trabalho, o que muitas vezes é despercebido. Foram aproveitados nos serviços 

braçais e domésticos. Em 130 anos foram escravizados mais de dois milhões de 

africanos.  

O tráfico para a América durou cerca de 400 anos, sendo aproximadamente 

12 milhões de pessoas que foram escravizadas, com o encerramento primeiro pelos 

Estados Unidos em 1820, em seguida a Grã Bretanha, em 1824. O Brasil somente 

em 1826 deu seu primeiro passo. Com a convenção, a Inglaterra permaneceu com a 

letra de morte até que, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz oficializou a proibição do 

tráfico negreiro para o Brasil (SANTOS, 2006). 

Como líder, Zumbi levou o quilombo ao seu apogeu e ao reconhecimento pela 

Coroa Portuguesa. Chegou a Palmares no período de 1670 e permaneceu até 1678 

(período da era colonial brasileira), nasceu no Reino do Congo, era filho da Princesa 

Aqualtune8 e avó materna de Zumbi. Ganga Zumba era conhecido como o rei de 

Palmares e presidia o conselho dos chefes, comandando a maior vila, chamada de 

Cerro dos Macacos. Palmares era um mocambo com dez vilas, comandada por 

irmãos, filhos e sobrinhos. Uma delas tinha Zumbi como o chefe.  

Ganga Zumba morava em um palácio com três esposas, guardas e ministros 

(SANTOS, 2006). Um complexo rodeado por 1500 casas que abrigavam sua família. 

Por volta de 1678, Ganga Zumba aceitou um acordo de paz oferecido pelo 

governador da época, Pedro de Almeida, o documento previa que as autoridades 

libertassem palmarinos que haviam sido feito prisioneiros em um dos confrontos, e 

também a liberdade dos nascidos em Palmares, além de permissão para realizar 

comércio. Em troca, a partir dali, os habitantes do quilombo deveriam entregar 

escravos fugitivos que ali buscassem abrigo. O irmão de Ganga Zumba, participou 

do acordo de paz entre o Quilombo de Palmares e o Reino Português e mudou 

junto. Esse acordo foi desafiado por Zumbi, que se revoltou contra o tio. Dandara, ao 

lado de Zumbi, teria sido contrária ao pacto por entender que se tratava de um 

acordo que não previa o fim da escravidão. Ganga-Zumba acabou sendo morto por 

                                            

8 Ela seria uma princesa africana, filha do rei do Congo, também poderia ser avó de Ganga Zumba. 
Comandou um exercito de 10 mil homens para salvar seu reino no Congo. Derrotada, foi aprisionada 
e trazida para o Brasil, vendida como escrava reprodutora. Ao ficar grávida, foi vendida para o 
engenho de Porto Calvo, onde tomou conhecimento de Palmares. Nos últimos meses de gravidez 
organizou uma fuga para Palmares, onde liderou um dos mucambos que recebeu seu nome. Ela teria 
dado a luz a Ganga Zumba e Gana. E depois a Sabina, mãe de Zumbi. 
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um dos palmarinos contrários à sua proposta. Foi envenenado por um seguidor de 

Zumbi.   

A resistência aos portugueses continuou com Zumbi no Quilombo dos 

Palmares que chegou a abrigar entre 20 e 30 mil escravizados dentre os quais 

também se encontravam indígenas e até brancos. Durante o período de existência, 

Palmares foi atacada 18 vezes até ser derrotada com a morte de Zumbi 

(PALMARES, 2015). 

Os quilombos representaram uma forma de resistência e combate a 

escravidão no país. Hoje o que existe no lugar é um parque com um memorial que 

foi instalado pelo Ministério da Cultura no ano de 2007, por meio da FCP - Fundação 

Cultural de Palmares. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído a morte 

de Zumbi, em 1695. É um dia de reflexão que se destaca o processo de luta e 

resistência protagonizado contra o preconceito, comemorado o dia Nacional da 

Consciência Negra, decretado feriado em algumas cidades do país. 

O menino que foi batizado como Francisco mudou o nome para Nzambi em 

Angola e Zumbis no Caribe, e que também foi chamado Zumbi dos Palmares no 

Brasil. Após muitas batalhas e insistência pela defesa do Quilombo dos Palmares, 

Zumbi foi traído por seu fiel escudeiro Soares, este lhe meteu uma faca na barriga 

quando achava que se preparava para um abraço, seis guerrilheiros apenas 

estavam com ele naquele momento (SANTOS, 2006).  

Atualmente, esta biografia de Zumbi ganhou tal notoriedade que o nome 

Francisco foi incluído na Lei Federal 9.315, de 20 de novembro de 1996, que 

inscrevia o nome de Zumbi dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria. 

Cinco foram mortos imediatamente e sozinho Zumbi matou um e feriu vários 

durante a luta. Por volta das cinco da manhã de 20 de novembro de 1695. No dia 

seguinte o cadáver chegou a Porto Calvo. Após lavrado o “auto de reconhecimento”, 

a câmara mandou separar a cabeça, seguiria para Recife em sal fino. Lá chegando 

o governador mandou espetar na ponta de um pau e expor na praça principal: 

 

[...] para que os brancos curtissem sua merecida vingança e os negros 
soubesse, que ele não era imortal. Por muitos anos seu corpo permaneceu 
ali, ao sol e a chuva, no coração do mundo do açúcar (SANTOS, 2006, p. 
53-54). 
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Dandara foi esposa de Zumbi, teve três filhos com ele, não se sabe onde 

tenha nascido, no Brasil ou no Continente Africano. Dados esparsos relatam que era 

uma guerreira que dominava técnicas de capoeira e teria lutado ao lado de homens 

e mulheres para defender o quilombo em Palmares de ataques e batalhas 

(SANTOS, 2006). 

Nos séculos XVI e XVII, qualquer concentração de negros fugidos era 

chamada pelos portugueses de mocambo. Os mocambos se tornaram a 

denominação das povoações levantadas pelos negros no interior das selvas ou 

matas. No Brasil a fuga era considerada um ato de rebeldia, que prosseguia com a 

resistência as expedições repressivas a assaltos aos engenhos e povoados, bem 

como nas invasões para libertar outros escravos (SANTOS, 2006). 

A revolta, a fuga de trabalhadores escravizados e, em seguida, a organização 

de comunidades autônomas eram chamadas de “quilombo”. Foi aqui no Brasil que 

essa palavra assumiu tal conotação. Na sua origem, os termos “kilombo” (kimbundo) 

ou “chilombo” (umbundo) designavam entrepostos utilizados por populações 

nômades que faziam o comércio de cera e escravos em países da África (SANTOS, 

2006). 

A localização dos quilombos em sua maioria teve existência passageira, pois 

uma vez descobertos, a repressão a eles era marcada pela violência dos senhores 

de terras e de escravos, com o objetivo de reaver os fugitivos e puni-los 

exemplarmente. Outros, devido ao seu isolamento, ainda deixavam traços 

remanescentes que alcançam os dias de hoje (SANTOS, 2006). 

Os escravizados que conviviam nos quilombos ficaram conhecidos como 

quilombolas, que nos dias atuais cujos descendentes fazem parte das comunidades 

quilombolas do Brasil. Essas comunidades persistiram e são encontradas em quase 

todos os estados brasileiros, durante muito tempo ficaram desconhecidas ou 

isoladas. Com a Constituição Brasileira de 1988, que concedeu aos quilombolas o 

direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas, essas 

comunidades se tornaram mais visíveis à sociedade brasileira. 
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A historiografia clássica designou como quilombo ou mucambo àqueles 
sítios onde se acoitavam escravos fugidos das fazendas. Rodrigues,(1977); 
Ramos, (1956). Essa noção foi em grande parte apropriada pelos 
historiadores pela difusão da consulta do Conselho Ultramarino ao Rei de 
Portugal, em 1740, que assim concebeu o fenômeno: “Toda habitação de 
negros fugidos que passem de 05 (cinco), em parte despovoada, ainda que 
não tenha ranchos levantados nem se ache pilões neles” (SILVA JÚNIOR, 
1995, p. 432). 

 

 

A conceituação de quilombo descrita trata da historiografia clássica do termo, 

diferente da utilizada hoje para definir as comunidades quilombolas. Segundo o 

artigo 2º do Decreto 4.887/2003, são considerados remanescentes das comunidades 

dos quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. Tal caracterização deve ser atestada mediante auto-definição da 

própria comunidade. Esse ponto traz de uma forma clara a questão da consciência 

da identidade coletiva, da consciência do que se é, enquanto o parâmetro principal 

que todo grupo humano utiliza e sempre utilizou em toda a história, na construção de 

sua identidade coletiva. 

Com base nos dados da FCP, (BRASIL, 2015) existem hoje 3.754 

comunidades quilombolas certificadas. Palmares ficou conhecida como a primeira 

luta de classes na História do Brasil, pois o mérito de sua luta teria sido a exposição 

das contradições do sistema escravista, através do único meio imediato de 

demonstrar o seu descontentamento, a fuga. 

Em 1959, Clóvis Moura publicou Rebeliões da Senzala, a obra privilegiava a 

participação política do escravizado em vários movimentos populares e de rebeldia 

escrava ao longo da história. Moura recorreu à narrativa do Quilombo dos Palmares, 

dentre os inúmeros episódios que foram abordados, para legitimar o protesto 

escravo. Este reduto negro teria sido o mais longo, o maior e o que empreendeu a 

resistência mais significativa às armas coloniais. 

Foi Zumbi dos Palmares um caso extremo de resistência ao sistema. Havia 

oito documentos noticiando a existência de Zumbi, até o início da década de 1980. 

Estes documentos descreviam o momento da morte de Zumbi, sua atuação durante 

a entrada do capitão-mor Manoel Lopes ao Quilombo e sua postura em negar o 



38 

 

 

acordo de paz de 1678. Contudo, esta documentação não possuía dados 

específicos sobre a biografia de Zumbi dos Palmares, tanto que os autores do 

período colonial e imperial chegaram a duvidar se havia mesmo um negro chamado 

Zumbi. Para eles o termo Zumbi se referia à denominação de um título honorífico no 

Quilombo (SANTOS, 2006). 

A partir de 1981, Décio Freitas divulgou, ao longo de três páginas da terceira 

edição do seu trabalho Palmares, uma breve biografia de Zumbi. 

Os autores Clovis Moura (1985, 2005); Joel Rufino dos Santos (1985,1996 e 

2006); Décio Freitas (1984), e Ivan Alves Filho (1988), são os nomes mais citados 

na historiografia palmarina atual, suas obras objetivaram narrar a história do 

Quilombo desde a sua origem, que alguns autores recuaram para o final do século 

XVI, encerrando além do assassinato de Zumbi em 1695. Os autores passaram a 

insistir que os quilombolas continuaram a manter foco de resistência nos sertões 

nordestinos e pelo Brasil afora, mesmo sem a presença de Zumbi (SANTOS, 2006). 

Mantendo o foco de resistência e luta pelas comunidades e seus 

representantes, surgem em todo o país vários movimentos de reivindicações que 

buscam por direitos que visam reparar os efeitos danosos do processo escravocrata 

e seu legado de injustiças. 

Após muitas lutas pelos que eram contra a escravidão essa ainda perdurou 

por mais ou menos uns 300 anos, o principal fator que manteve a escravidão foi o 

econômico. As providências para que o fim da escravidão acontecesse foi tomada 

lentamente. 

A partir de 1870 a região Sul do Brasil passou a contratar pessoas 

assalariadas em suas indústrias. Isso impulsionou o primeiro passo em 1850, que 

teve a proibição do tráfico negreiro, em 1871, Lei do Ventre Livre, essa Lei tornava 

livres os filhos de escravos que nascessem a partir de sua promulgação. 

Em 1885, foi aprovada a lei dos Sexagenários que beneficiava os negros de 

mais de 65 anos. Foi em 13 de maio de 1888, que por meio da Lei Áurea, que os 

negros do Brasil tiveram sua liberdade. Essa Lei foi assinada pela Princesa Isabel, 

abolindo a escravidão no Brasil.  
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2  MOVIMENTO NEGRO E O QUILOMBISMO 

 

O movimento do povo negro, que é uma série de movimentos realizados por 

pessoas que lutam contra os preconceitos e mobilizações como forma de 

enfrentamento ao racismo. Eles têm o objetivo de resgatar a memória de um povo 

que batalhou por sua liberdade. Esse movimento surgiu de forma clandestina e 

precária ainda durante o período escravocrata. A população negra inicia um novo 

desafio, a luta contra o preconceito e desigualdade social. Abdias Nascimento foi um 

grande representante do Movimento Negro, teve maior notoriedade com o livro 

sobre o Quilombismo. 

O Quilombismo surgiu trazendo o debate sobre as relações raciais e as 

formas como o africano e o afro-brasileiro foram sistematicamente excluídos na 

dinâmica social. Possuindo assim, caráter nacionalista, entretanto esse nacionalismo 

nega qualquer ideia xenofóbica (NASCIMENTO, 1980).  

Diante dessa relação, de nacionalismo a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, diz que “todos nascem livres”. Em seu primeiro artigo, diz que “todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (BRASIL, 1988). A 

sociedade humana não é igualitária, mas busca-se essa igualdade e acima de tudo, 

o respeito ao outro independente de sua cor, raça e, sobretudo, somos todos iguais.  

O autor do livro “O Quilombismo”, Abdias Nascimento, nasceu em março de 

1914, em Franca, interior de São Paulo, fazendo parte de uma família de sete 

irmãos trabalhou desde a infância, entre os vários trabalhos, foi entregador de pães, 

carnes e ajudante em farmácia. Iniciou seus estudos com sete anos, foi professor, 

ator, dramaturgo, escritor. Apenas 26 anos separam a abolição da escravidão do 

nascimento de Abdias. Seus pais não haviam sido escravizados, diferentemente de 

sua avó materna (NASCIMENTO, 1980). 

Em 1930, Abdias Nascimento entrou para o exército. Esta foi sua estratégia 

para sair de casa e ir para a capital paulista. Alterou sua idade no documento, 

aumentando-a e conseguiu a passagem de trem entre Franca e São Paulo por meio 

de um amigo de sua mãe que trabalhava na Câmara Municipal da cidade. 

A carreira militar fez com que Abdias Nascimento tivesse a primeira 

percepção de como funcionavam as relações raciais no Brasil. Com o intuito de lutar 
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pelos direitos do povo negro, em 1932, combateu a Revolução Constitucionalista, no 

batalhão General Euclides Figueiredo, conhecendo assim a Legião Negra, formada 

por indivíduos que se desligaram da Frente Negra Brasileira pelo fato de a entidade 

se posicionar de maneira neutra ao movimento revolucionário. 

Abdias Nascimento participou da FNB - Frente Negra Brasileira, que foi um 

importante movimento, iniciado em São Paulo no ano de 1931 e tinha como principio 

o enfrentamento das atitudes raciais produzidas pela sociedade para alcançar a 

igualdade social. A “Frente” como era chamada pelos associados é considerada a 

primeira organização política e racial dos negros brasileiros. Uma das principais 

preocupações da Frente Negra estava centrada na Educação, visto que seria uma 

forma de luta contra o racismo, juntamente com outros significativos movimentos 

sociais criados pela população negra. 

A década de 1940 foi um marco para a produção intelectual de Abdias 

Nascimento. Sintetizou suas idéias, publicou alguns artigos em jornais e 

manuscritos. Ao sair da prisão9, em 1944, estava decidido a implementar a ideia de 

fundar um teatro negro, neste mesmo ano é fundado o TEN - Teatro Experimental 

Negro, sendo muito mais que um grupo teatral composto por negros. Organizou 

peças centradas na temática racial, cursos de beleza, promovendo intensa atuação 

político-social através de conferências, congressos, seminários, cursos de 

alfabetização para negros, editou o Jornal “Quilombo” e alguns livros 

(NASCIMENTO, 1980). 

O TEN, foi criado mais precisamente no ano de 1944, por Abdias 

Nascimento10, após ter saído da prisão. Foi também um dos maiores ativistas do 

MN. A criação do teatro foi como arma na luta contra a discriminação racial. Ativista 

                                            

9 Abdias do Nascimento é considerado muito importante para o Movimento Negro Brasileiro. Dedicou 
sua vida a luta contra o racismo e preconceito contra a população negra, articulou movimentos, 
participou de outros, encontrando seguidores no Brasil inteiro. Abdias Nascimento havia sido preso 
por duas vezes. Em 1937 ao criticar a Ditadura Vargas, distribuindo panfletos que criticavam a 
implantação do Estado Novo. E em 1943, preso por insubordinação no exército e por confusão em 
um bar.  
Para maiores informações consultar o site disponível em: http://www.ipeafro.org.br 
 

10 Após incansável luta pelo povo negro, teve complicações de saúde, falecendo no Rio de Janeiro 
em 23 de maio de 2011, aos 97 anos, após dois meses internado com complicações cardíacas, teve 
uma parada cardiorrespiratória. Suas cinzas foram levadas a Serra da barriga, em Alagoas no dia 13 
de novembro de 2011. 
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desde a década de 1930 criou também o IPEAFRO - Instituto de Pesquisas e 

Estudos Afro Brasileiro, no Rio de Janeiro em 1981, pelas lutas e pelo direito do 

povo negro, principalmente nas áreas de educação e cultura. 

Em 2010, foi indicado ao prêmio Nobel da paz. Abdias Nascimento teve 

diversas contribuições na situação dos afrodescendentes, e foi político atuante no 

Congresso Nacional, como Deputado Federal (1983 -1987) e como Senador (1997-

1999). 

Abdias Nascimento fundou o Quilombismo, um movimento político dos negros 

brasileiros, objetivando a implantação de um Estado Nacional Quilombista, inspirado 

no modelo da República dos Palmares, no século XVI e em outros quilombos que 

existiram e existem no país. Também é um conceito científico cultural e considera a 

terra uma propriedade de uso nacional e coletivo. 

Conforme afirma Abdias Nascimento (1980), os quilombos, que variavam 

segundo o tamanho das terras ocupadas e o número de seus habitantes, mantinham 

bem organizada e eficiente produção agrícola, formas de vida social instituídas 

segundo modelos tradicionais africanos adaptados à nova realidade da América. 

Mesmo o negro tendo papel preponderante na formação da sociedade brasileira, 

jamais foi considerado como grupo social relevante. 

Abdias Nascimento fundou o TEN (1944-1968), que nasceu para contestar a 

discriminação racial, formar atores e dramaturgos negros e resgatar a herança 

africana na sua expressão brasileira. 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 indagar o espaço ocupado pela 

população negra no contexto nacional.  

Em 1980, o MN passou a se configurar a partir do processo de reabertura e 

democratização do país com a Constituição de 1988, passando a ter configuração 

especial na Educação. 

As evidências de que processos discriminatórios operam no sistema de 

ensino, dificultando a permanência de crianças negras nos bancos escolares, 

fundamentam a justificativa para implementação da lei 10.639/2003, que visa 

enfrentar as visões estereotipadas e preconceituosas presentes nas salas de aula e 
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nos livros didáticos, trabalhando a um só tempo, aspectos relativos ao cotidiano 

escolar e ao conteúdo do ensino e esquecendo a cultura e costumes. 

A partir da Constituição Federal de 1988 as comunidades remanescentes de 

quilombos alcançaram visibilidade internacional.  

 
 
O MN é, portanto, um ator coletivo e político, constituído por um conjunto 
variado de grupos e entidades políticas (e também culturais) distribuídos 
nas cinco regiões do país. Possui ambiguidades, vive disputas internas e 
também constrói consensos, tais como: o resgate de um herói negro, a 
fixação de uma data nacional, a necessidade de criminalização do racismo 
e o papel da escola como instrumento de reprodução do racismo (SILVA 
JÚNIOR, 2007, p. 431). 

 

E é nesse contexto histórico, político, social e cultural que os negros 

brasileiros constroem suas identidades e, dentre elas, a identidade negra. Nas ações 

e lutas desenvolvidas pela população negra nos séculos XIX, XX e no decorrer do 

século XXI uma questão sempre atraiu a sua atenção devido ao seu papel 

estratégico na sociedade: a educação. Esta se tornou uma forte bandeira de luta do 

MN no século XX (GOMES, 2013, p.20). 

 

2.1 MOVIMENTO NEGRO: SEUS IMPACTOS NA EDUCAÇÃO 

Tanto na Constituinte quanto na elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, houve participação marcante da militância 

negra nos anos 1980 (GOMES, 2010, p. 101). 

É possível dizer que, até a década de 1980, a luta do MN, no que se refere ao 

acesso à educação, possuía um discurso mais universalista. Porém, à medida que 

este movimento foi constatando que as políticas públicas de educação, de caráter 

universal, ao serem implementadas, não atendiam a grande massa da população 

negra, o seu discurso e suas reivindicações começaram a mudar. Foi nesse 

momento que as ações afirmativas, que já não eram uma discussão estranha no 

interior da militância, emergiram como uma possibilidade e passaram a ser uma 
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demanda real e radical, principalmente a sua modalidade de cotas (GOMES, 2013, 

p. 30). 

As políticas educacionais brasileiras propiciaram uma universalização tardia e 

sempre coadunaram com a perda de qualidade e a expansão do sistema privado. 

Nos últimos quinze anos, os indicadores educacionais têm melhorado para todas as 

faixas de ensino, em todos os grupos sociais, embora ainda sejam observadas 

desigualdades raciais, principalmente nas séries mais adiantadas. 

Em 1995, aconteceu a Marcha Nacional dos Palmares, no dia 20 de 

novembro, onde milhares de negras e negros seguiram para a capital federal, em 

protesto e reivindicação contra o racismo, pela cidadania e a vida. Exigia o fim do 

racismo, a ação urgente do Estado brasileiro contra as desigualdades raciais e pela 

melhoria das condições de vida da população negra. E mais, afirmavam seu papel, 

de mulheres e homens negros, como principais interlocutores para a busca de 

soluções para a tragédia que o racismo produz no Brasil (PALMARES, 2005). 

No ano de 2000, aconteceu a III Conferência Mundial Contra o Racismo. E foi 

após esse evento que o movimento negro se intensificou no processo de 

ressignificação e politização da raça, levando a mudanças internas na estrutura do 

estado, como a criação da SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção de 

Igualdade Racial em 2003.  

Essas mudanças atingiram também o plano acadêmico. Em 2000, foi fundada 

a ABPN - Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, responsável pela 

realização do COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, o qual no 

ano de 2016 encontrava-se em sua nona edição. A ABPN surgiu para congregar 

pesquisadores negros e negras que estudam as relações raciais e demais temas de 

interesse da população negra, produzir conhecimento científico sobre a temática 

racial e construir academicamente um lugar de reconhecimento das experiências 

sociais do movimento negro como conhecimentos válidos. 

Em 2003 ocorre, a criação da Lei 10.639/2003 alterando artigos (art. 26A e 

art. 79B da LDB regulamentada pelo parecer CNE/CPN. 03/2004. Conforme cita o 

parecer 03/200411, este visa a atender os propósitos expressos na Indicação 

                                            

11 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro Brasileira e Africana. 
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CNE/CP 6/2002, bem como regulamentar a alteração trazida à lei 9394/96 das 

diretrizes, pela lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica. Desta forma, busca 

cumprir o estabelecido na Constituição Federal de 1988 nos seus art. 5º, I, art. 210, 

art. 206, I, § 1° do art. 242, art. 215 e art. 216, bem como nos art. 26, 26 A e 79 B na 

lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que asseguram o direito à 

igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito 

às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às 

diferentes fontes da cultura nacional a todos brasileiros. 

 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, 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. 

 

Com efeito, a proposta de uma educação diferenciada para as comunidades 

quilombolas há tempo se fazia presente nas demandas dos movimentos sociais. 

Ainda que a situação escolar quilombola estivesse abarcada pela modalidade de 

educação no campo, com a qual comungam princípios e questões comuns, há 

elementos distintivos importantes. Como destaca Gomes (2012, p. 22), “incide sobre 

os quilombolas algo que não é considerado como uma bandeira de luta dos povos 

do campo: o direito étnico”, que envolve territorialidade, história, memória e cultura 

deste segmento. 

O ensino de História hoje trata a escravidão quase que exclusivamente como 

um fato econômico, como modo de produção (acumulação de capital)  e somente 

por volta da Idade Moderna, século XV, XVI é que a escravidão se tornou, por quase 

quatro séculos a principal forma de exploração do trabalho. Vale ressaltar que nesse 

estudo, não se objetiva julgar, mas sim, compreender que as formas de escravidão 

africanas e a colonial brasileira eram de naturezas distintas (SANTOS, 2013). 
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A lei nº 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da História e cultura Afro-

brasileira nas escolas, fato este que foi considerado um passo de grande 

importância pelos movimentos de luta dos negros em todo o país.  

 

2.2 APOIO À EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

Em 2004, foi criada, no MEC, a SECADI. A Secretaria nasceu com foco em 

um conjunto de problemas educacionais históricos, pouco reconhecidos e 

valorizados na agenda das políticas educacionais. Entre eles, o analfabetismo, as 

limitadas oportunidades de educação para jovens e adultos que não tiveram acesso 

à escola e as insuficiências e desafios da educação indígena, da educação para 

pessoas com deficiências, da educação ambiental e da educação no campo. Com a 

SECADI, após 70 anos da criação do MEC, abriu-se um novo espaço organizado de 

diálogo com os movimentos sociais e com diversos outros grupos de interesse, do 

qual emergiu a demanda pela valorização da diversidade em geral e, em especial, a 

diversidade étnico-racial (MEC, 2012). 

A tarefa da Secretaria era de articular as competências e experiências 

desenvolvidas, tanto pelos sistemas formais de ensino como pelas práticas de 

organizações sociais, em instrumentos de promoção da cidadania, na valorização da 

diversidade e de apoio às populações que vivem em situações de vulnerabilidade 

social, entre elas, a população negra. Deve ser considerado também que há 

situações de fragilidade social nesse universo, cujas determinações são mais 

estruturais e de difícil intervenção. Aqui podemos vincular as intervenções que o 

MEC tem oferecido à educação, como forma de fortalecimento e reparação ao 

sistema educacional das comunidades quilombolas.  

Segundo dados da FCP o maior número de comunidades quilombolas 

localiza-se na Bahia (229), no Maranhão (112), Minas Gerais (89) e no Pará (81). A 

maioria dos professores não é capacitada adequadamente e o número não é 

suficiente para atender a demanda de alunos. 

 O fortalecimento da Educação Básica em comunidades remanescentes de 

quilombos tem como objetivo, fortalecer os sistemas municipais, estaduais e do 

Distrito Federal de educação, envolvendo o apoio à coordenação local na melhoria 
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de infraestrutura, formação continuada de professores que atuam nas comunidades 

remanescentes de quilombos, visando à valorização e à afirmação dos valores 

étnico-raciais na escola e proporcionando instrumentos teóricos e conceituais 

necessários para compreender e refletir criticamente sobre a educação básica 

oferecida nas comunidades remanescentes de quilombos. 

Os estudantes residentes da comunidade Remanescente Quilombola 

Invernada Paiol de Telha não possuem, até o presente momento, uma escola em 

sua localidade, ou seja, uma escola quilombola. Neste momento estão buscando 

junto ao governo do estado a construção de uma escola na comunidade. Em 

conversa com Charles (vice-presidente da Associação na comunidade), este esteve 

com mais alguns integrantes no dia 24 de outubro em Curitiba para uma reunião 

sobre uma possível verba a ser liberada para a construção da escola, no momento 

há probabilidades e estudos sobre a construção, porém, nada concretizado. 

A educação quilombola deve considerar vivências, realidades e histórias das 

comunidades quilombolas do país, de forma a considerar suas especificidades 

étnicas e culturais. A educação escolar quilombola deve ter como referência valores 

culturais, sociais, históricos e econômicos dessas comunidades. 

Com avanços, limites e tensões, a reivindicação histórica de articulação entre 

direito à educação e diversidade oriunda dos movimentos sociais e, particularmente, 

do movimento negro, ganha visibilidade na estrutura organizacional do Ministério.  

No plano educacional, dentre algumas das reivindicações históricas do 

movimento negro para a educação têm sido transformadas em políticas do MEC, leis 

federais, decisões do CNSTF - Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, 

podemos destacar o avanço da escolarização de um modo geral, conforme dados 

do Anuário Brasileiro do ano de 2012: Educação básica. O número de alunos 

inscritos passou de 151,7 mil em 2007 para 210,4 mil em 2010. E o maior 

crescimento mostrou-se no ensino médio, passando de 3,1 mil para 12,1 mil 

matrículas. Mesmo com a lei 10.639/03, o sistema educacional ainda não apresenta 

condições de estabelecer uma reflexão que leve à transformações em curto prazo 

em prol de uma educação diferenciada e de qualidade para as comunidades 

remanescentes de quilombos (BRASIL, 2009; 2013, p. 25). 
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O Parecer Nº 03/2004 procura oferecer uma resposta, entre outras, na área 

da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de 

ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações e de reconhecimento e 

valorização de sua história, cultura, identidade.  

 

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, 
visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da 
cultura e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de 
condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino 
e para aprendizagens; em outras palavras, todos os alunos negros e não 
negros, bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e 
apoiados. Depende também, de maneira decisiva, da reeducação das 
relações entre negros e brancos, o que aqui estamos designando como 
relações étnico-raciais (BRASIL, 2012, p. 25). 

 

Trata ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 

antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros. 

 

Para empreender a construção dessas pedagogias, é fundamental que se 
desfaçam alguns equívocos. Um deles diz respeito à preocupação de 
professores no sentido de designar ou não seus alunos negros como negros 
ou como pretos, sem ofensas (BRASIL, 2012, p.3). 

 

Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a 

formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial descendentes de africanos, povos indígenas, 

descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma 

nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e 

sua identidade valorizada. 

Outro marco importante para a concretização do processo educacional 

quilombola foi a Resolução CNE/CEB 8/2012, do MEC, que define as Diretrizes para 

a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Neste documento, propõe-se 

que essa modalidade seja destinada “ao atendimento das populações quilombolas 

rurais e urbanas em suas mais variadas formas de produção cultural, social, política 

e econômica” e, por sua vez, “deve garantir aos estudantes o direito de se 
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apropriarem dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de 

modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade” (BRASIL, 

2012, p.3). Ao mesmo tempo em que garantem ao estudante o direito aos 

conhecimentos, devemos sempre aproveitar e compartilhar conhecimentos. 

A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola segue as orientações das DCN gerais para a Educação Básica. De 

acordo com tais diretrizes segundo o MEC: 

 

A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades educacionais 
inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em 
respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação 
específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, 
a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica 
brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, 
deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural (BRASIL, 2012, 
p. 42). 

 

Ainda segundo este documento, a Educação Escolar Quilombola deve 

compreender as etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

bem como as modalidades de Educação do Campo, Educação Especial, Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2012). 

Com base nas propostas da Resolução CNE/CEB 8/2012 para a Educação 

Escolar Quilombola, consideramos que o professor deve ter uma atuação pautada 

no respeito à particularidade dos alunos provenientes do seu grupo cultural. Além 

disso, suas aulas devem considerar “as experiências de vida e as características 

históricas, políticas, econômicas e socioculturais das comunidades quilombolas” 

(BRASIL, 2012, p. 15). Apesar de considerar que a escola não tem sido eficiente na 

tarefa de promover um tratamento diferenciado pautado na valorização à cultura e 

tradições desses povos e, também, que muitos professores não foram preparados 

para esse aprendizado com as comunidades, os núcleos regionais juntamente com 

projetos proposto pelas universidades, vem tratando e aplicando a lei por meio de 

cursos de capacitação, para que a inserção dos negros se concretize. 

Dessa forma, mais do que uma iniciativa do Estado, a Lei 10.639/2003 é 

compreendida como uma vitória das históricas batalhas enfrentadas pelo MN e 
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demais instituições em prol da educação. A aplicação da lei afirma ser a instituição 

escolar responsável pela construção positiva do afro-brasileiro, tendo no respeito à 

diversidade parte de uma formação cidadã (GOMES, 2013, p. 28). 

A autora expõe que a lei busca a inserção e discussão da história da África e 

da questão do negro no Brasil nas escolas. Contudo, a mesma declara que deve ser 

encarada além de um conteúdo curricular, como possibilidade de debate, 

informação, análise e construção ética sobre o olhar para a diversidade. O objetivo 

central está na redução das desigualdades, na construção de iguais oportunidades, 

reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade de grupos étnico-

raciais com histórico comprovado de exclusão (GOMES, 2013, p. 20). 

Sendo assim, segundo o MEC, a regulamentação da Educação Escolar 

Quilombola nos sistemas de ensino deve ser consolidada nacionalmente e seguir 

orientações curriculares gerais da educação básica. As diretrizes também devem 

incluir as orientações do parecer CNE/CP 3/2004, sobre a obrigatoriedade do ensino 

de História e da cultura afro-brasileira nos currículos das escolas públicas e privadas 

da educação básica, conforme estabelecido na Lei 10.639/2003 (MEC, 2012). 

Por meio de quadros disponibilizados nesse estudo, notaremos que o 

conteúdo escolar muito pouco tem sido trabalhado para que a desigualdade seja ao 

menos amenizada, haja vista a desigualdade existente em relação às condições de 

vida oferecida as comunidades rurais. O quadro 1, demonstra como se encontra a 

escolarização nas comunidades quilombolas e também das escolas próximas às 

comunidades, podendo ser um motivo pelo qual torna as dificuldades de 

aprendizagens cada vez mais evidentes e que muitas vezes pode chegar ao 

abandono escolar. 

Quadro 01 – Índice de Escolaridade – Comunidades Quilombolas do Paraná 

Escolaridade Percentual 

Analfabetos 20% 

Ens. Fund. I 51,42% 

Ens. Fund. II 16,76% 

Ens. Médio 4,38% 

Pós Médio 1,90% 
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Fora de idade escolar 5,54% 

Fonte: Grupo de Trabalho Clóvis Moura 2007 

  

O quadro 2 evidencia que no Brasil, com base em dados de matrículas do ano 

de 2007, havia um total de 1.561 escolas com Ensino Fundamental e 57 com Ensino 

Médio, com 151,752 matrículas e com um total de 6.493 professores, em escolas 

quilombolas. Em destaque o estado do Paraná com 17 escolas. 

Quadro 02 – Escolas e matrículas de alunos quilombolas 

Estado Matrículas 
Docentes 

 
Escolas 

Rondônia 39 2 2 

Pará       16.138 652 181 

Amapá         1.078 77 12 

Tocantins            880 66 18 

Maranhão 34.229 1.705 423 

Piauí 1160 58 23 

Ceará 2.724 84 11 

Rio G. do 

Norte 

1.093 55 17 

Paraíba 1990 103 18 

Pernambuco 8.695 337 46 

Alagoas 3.545 120 16 

Sergipe 2.915 162 16 

Bahia 57.437 1.748 246 

Minas Gerais 6.845 221 81 

Espírito 

Santo 

558 35 15 

Rio de 

Janeiro 

2.570 144 9 

São Paulo 1.409 120 26 
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Paraná 2.228 128 17 

Santa 

Catarina 

73 6 6 

Rio Grande 

do Sul 

3.230 263 30 

Mato G. do 

Sul 

1.228 87 6 

Mato Grosso 285 13 2 

Goiás 1.433 87 32 

Total 151.782 6.493 1.253 

Disponível em http://www.inep.gov.br/  

 

Quadro 03- Dados de matrículas de alunos quilombolas por região – 2013 

Região Número de matrículas 

Norte 31.478 

Nordeste 154.046 

Sudeste 24.004 

Sul 7.427 

Centro – Oeste 10.475 

Brasil 227.43 

Fonte: Censo Escolar INEP, 2013. Disponíveis em: http://www.inep.gov.br/ 

Os dados referentes ao quadro 3, referente a matrículas de alunos 

quilombolas, não inclui matrículas de alunos de atendimento complementar e aos de 

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
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apoio em Educação Especial. O quesito cor/raça não foi declarado por 32,6% dos 

alunos e 59,0% se declararam negros (pretos e pardos). 

Conforme dados atualizados no site do INEP (2013), o Brasil conta com 2.235 

escolas com Educação Básica.  

Quadro 04 – Número de escolas quilombolas no Brasil 

Número escolas quilombolas com Educação Básica – 2013 

Brasil 2.235 escolas 

Região Norte 388 escolas 

Região Nordeste 1440 escolas 

Região Sudeste 261 escolas 

Região Sul 62 escolas 

Região Centro Oeste 84 escolas 

Fonte: Escolas quilombolas do Brasil do ano de 2013. Quadro elaborado por Raimondo, (2017) a 

partir de informações disponíveis em: http://www.inep.gov.br/ 

 

Os dados dispostos no quadro número 4, referentes às escolas quilombolas 

por região no Brasil, foram construídos pela autora com base nos dados dispostos 

no site do INEP do ano de 2013. 

Buscamos atualizar os dados para uma melhor disposição na pesquisa, 

porém, no deparamos com mínimas atualizações em relação a alunos quilombolas. 

Teve um salto em relação ao tempo e ao aumento de matrículas muito significativo, 

porém com dificuldades para a  pesquisa. 

Conforme descrito no quadro feito pelo GT - Grupo de Trabalho Clóvis Moura, 

em mapeamento às comunidades quilombolas, destaca o percentual de estudo das 

comunidades quilombolas no Paraná. O que consta é que em sua maioria os 

quilombolas têm apenas o Ensino Fundamental I, referente à escolarização de 1º ao 

5º ano. Essa defasagem está presente na maioria das comunidades, principalmente 

pelo difícil acesso à escola, que muitas vezes está fora do contexto cultural e 

territorial. 

Entretanto, a distância entre a escola e a comunidade não é o único fator para 

explicar os motivos desses índices, principalmente relacionando ao grupo específico 

desse estudo. Eles também sugerem que os conhecimentos escolares trabalhados 

http://www.inep.gov.br/
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no processo de ensino aprendizagem, além de serem insignificantes para a 

realidade comunitária, ainda não contribuem para evitar o êxodo dos jovens da 

comunidade e sua inserção no mercado de trabalho nos centros urbanos.  

Todos os dias percorrem cerca de quinze quilômetros para estudar nas 

escolas mais próximas, por estradas de difícil acesso e que em tempos de chuva 

ficam com o trânsito impossibilitado. O percurso é feito com o transporte escolar 

municipal que é, na maioria das vezes, de má conservação. Hoje parte da estrada 

encontra-se com melhorias, apenas próximo à comunidade denominada território 

oficial pelos membros, não há grandes melhorias. 

Mapa 1 – Distância entre a comunidade quilombola e o colégio Izabel 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 05/10/2017. 

 

Em conversa com os estudantes da comunidade sobre a distância e as 

dificuldades que enfrentam para chegar até a escola, alguns têm vontade de 

continuar seus estudos. Segundo os estudantes, se existisse uma escola na 

comunidade, isso poderia ser diferente. 
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Eu não quero continuar na comunidade, é muito sofrido, não temos acesso 
a quase nada. Quando chove, fica muito difícil, o ônibus não consegue 
chegar à comunidade e quando chega precisa ser puxado com o trator, 
quando tem muito sol chegamos na escola tudo sujo de poeira da estrada. 
Eu quero fazer engenharia civil, mas não sei nem onde e nem como vou 
pagar a faculdade, mas sonho com isso (JOÃO, 15 anos, 2017). 

 

Imagem 5 - Estrada de acesso a comunidade Remanescente Quilombola 

Invernada Paiol de Telha 

 

Fonte: Foto da estrada de acesso a Comunidade Remanescente Quilombola Invernada Paiol de 

Telha. Disponível no Google. Acesso em 20/11/2017.  

 

As declarações dos estudantes aconteceram na escola e na comunidade. As 

dificuldades em relação à educação vão além das condições das estradas. 

Constatadas as principais dificuldades que os quilombolas enfrentam na área 

educacional, a Coordenação de Educação do Campo do Departamento da 

Diversidade da SEED, definiu como principal meta para as comunidades 

quilombolas, a construção de uma proposta pedagógica que articule Educação e 

Etnodesenvolvimento para as escolas a serem construídas em áreas quilombolas ou 

que atendam os sujeitos dessas comunidades para que as comunidades negras 
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rurais tenham uma proposta voltada a realidade existente nas comunidades 

(NASCIMENTO, 2008). 

A educação tem merecido atenção especial das entidades negras ao longo da 

sua trajetória. Ela é compreendida pelo movimento negro como um direito 

paulatinamente conquistado por aqueles que lutam pela democracia, como uma 

possibilidade a mais de ascensão social, como aposta na produção de 

conhecimentos que valorizem os diálogos entre os diferentes sujeitos sociais e suas 

culturas e como espaço de formação de cidadãos que se posicionem contra toda e 

qualquer forma de discriminação. 

A trajetória de luta do MN encontra lugar no direito legal à educação no início 

dos anos 2000. Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 

uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

Trata-se da Lei n° 10.639/2003. Foi a partir dela que o CNE estabeleceu as DCN 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, dispostas no parecer CNE/CP n° 03/2004 e na Resolução 

CNE/CP n° 01/2004, as quais deverão orientar iniciativas de formação inicial e 

continuada e processos de gestão escolar.   

O parecer determina quais devem ser os princípios orientadores da política 

educacional e faz alusão à formação de professores, à forma e aos conteúdos que 

devem ser abordados, investimentos em pesquisas, bem como produção e 

aquisição de materiais didáticos. Indica também possíveis parceiros para subsidiar e 

trocar experiências com os sistemas e estabelecimentos de ensino na 

implementação da política como os grupos e movimentos sociais negros e os 

Núcleos de Estudos Afro-brasileiros.   

Essa legislação precisa ser entendida como fruto de um processo de lutas 

sociais e não uma dádiva do Estado, pois enquanto uma política de ação afirmativa 

ela ainda é vista com muitas reservas pelo ideário republicano brasileiro, que resiste 

em equacionar a diversidade. Este ideário é defensor de políticas públicas 

universalistas e, por conseguinte, de uma postura de neutralidade da parte do 

Estado. Essa situação, por si só, já revela o campo conflitivo no qual se encontram 

as ações, programas e projetos voltados para a garantia do direito à diversidade 

étnico-racial desencadeadas pela Lei 10.639/2003, no Brasil, (GOMES, 2013, p. 25). 
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A Lei nº 10.639/2003 é compreendida como a primeira mudança no sistema 

educacional brasileiro voltado a população negra nos últimos anos. Ela propõe-se a 

modificar a escola, mexendo com a estrutura da instituição, sendo que exige 

mudanças na comunidade escolar.  

Em 2009, o MEC aprovou o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 

10.639/2003, que define atribuições, metas e períodos de execução para a 

implementação de toda essa legislação aos sistemas de ensino, aos governos 

federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, aos NEABs - Núcleos de Estudos 

Afro-brasileiros, aos níveis e modalidades de ensino e à educação em áreas 

remanescentes de quilombos. São iniciativas e esforços governamentais 

importantes, que podem ser considerados marcos na efetivação da democracia, do 

direito à educação e do respeito à diversidade étnico-racial.  

No Brasil, como em outros países, a população negra constitui-se como 

maioria. O desejo que o Brasil tem pelo “branqueamento” fez com políticas de 

incentivo à imigração de alemães, italianos e espanhóis fossem intensas entre os 

séculos XIX e XX, com o branqueamento da população pretendia-se atingir uma 

higienização moral e social da sociedade brasileira, fazendo com que a população 

dos próximos cinquenta e no máximo duzentos anos fosse branca. Isso fez com que 

a população negra fosse invisibilizada nos diversos campos da sociedade, 

evidenciando-se na área da educação. Como evidenciam os dados relacionados no 

estudo, o que diz respeito à permanência e rendimento escolar da criança negra, 

acabam sendo condicionados por processos intra-escolares, uma vez que o nível 

socioeconômico das famílias é baixo, indica uma trajetória diferenciada que denota 

em dificuldades na trajetória escolar. 

O preconceito e a discriminação baseados em critérios étnico-raciais 

evidenciam-se entre os principais motivadores da evasão escolar na população 

negra. Sendo a escola uma instituição que reproduz as estruturas da sociedade, 

também acaba por reproduzir o racismo, inferiorizando e desqualificando em função 

da raça ou da cor. A Lei nº 10.639/2003, busca contribuir para a desconstrução 

desse processo. Também está como parte do embate histórico empreendido pelo 

movimento negro em busca de caminhos possíveis para o fortalecimento e 

construção de uma identidade positiva para a população negra brasileira.  
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Quando a escola não trata a questão da diversidade cultural entre os que 

compõem a comunidade escolar, essa termina por desenvolver práticas curriculares 

que atuam na manutenção do racismo e da discriminação racial no cotidiano 

escolar. A criança negra não encontra na escola modelos de estética que a ajudem 

a afirmar a cor de sua pele de forma positiva, demonstrando que o debate sobre 

relações étnico-raciais aparece de forma incipiente no espaço escolar e na 

comunidade. Um novo modelo de currículo deveria ser elaborado, levando em 

consideração as adequações e mudanças da sociedade, assim o professor trataria 

os conhecimentos como um norte a seguir e o processo de aprendizado ocorreria 

juntamente aos alunos, na trajetória do saber.  

Espaço esse que vem sendo reivindicado com esforço por seus 

representantes nos movimentos sociais, principalmente pelo MN que reivindica 

inserção de suas demandas, por meio de diversas ações que acontecem tanto nos 

ambientes comunitários quanto nos núcleos de estudos nas universidades pelo 

Brasil ou em outras esferas passiveis de ação e intervenção do MN. 

 

2.3  RECONHECIMENTO DE ESPAÇOS QUILOMBOLAS NO BRASIL E PARANÁ 

 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente 

constituídos pela população negra rural ou urbana garantidas pela Constituição 

Federal de 1988, aos remanescentes dos quilombos: 

 

Contudo, a Fundação Cultural Palmares, instituição pública voltada para 
promoção e preservação da arte e da cultura brasileira e responsável pelo 
reconhecimento de comunidades quilombolas, amplia o conceito de 
quilombo. Ela conceitua quilombolas grupos que assim se auto-definam, a 
partir de suas relações com a terra, com seu território, ancestralidade, 
tradições culturais, entre outros, e cujo foco é corrigir a injustiça histórica 
para com os negros (PALMARES, 2015, p. 31). 

 

Em 2005, o GT Clóvis Moura, no Paraná, composto em sua maioria por 

professores, realizou um trabalho de diagnóstico quantitativo e qualitativo mapeando 

as comunidades e suas características socioeconômicas, culturais e educacionais. 

Nenhuma das comunidades quilombolas no Estado do Paraná no ano de 2005 

possuía titulação de terras. 
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Mapa 2 - Localização de comunidades remanescentes quilombolas no Estado 

do Paraná 

 

Fonte: Mapa retirado do site do Grupo de Trabalho Clóvis Moura, 2005 

 

Há ainda um grande déficit em relação às políticas públicas como 

saneamento básico, habitação, saúde, educação, etc. Devido a diversos motivos, 

muitas de suas especificidades culturais foram silenciadas, algumas proibidas de 

serem praticadas e/ou reproduzidas. Diante das situações apresentadas, e 

considerando o direito desses povos a uma educação pública e de qualidade, 

principalmente no que diz respeito às especificidades culturais, a SEED através do 

departamento de Diversidade, passou a desenvolver um projeto diferenciado para 

essas comunidades.  

Por exemplo, o colégio Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira, localizada 

na Cidade de Palmas – PR. A escola é a guardiã da cultura do povo negro na 

comunidade quilombola Adelaide Maria da Trindade Batista, em Palmas, no Sul do 

Paraná. Um total de 403 matrículas e de 25 turmas que frequentam o colégio 



59 

 

 

Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira, que tem uma proposta curricular própria 

e o desafio de oferecer uma educação de qualidade, aliada à preservação da 

identidade histórica do quilombo. A escola nasceu pela luta incessante da professora 

aposentada e líder da comunidade Maria Arlete Ferreira (CADERNOS TEMÁTICOS 

DA DIVERSIDADE, 2010).  

A escola também conta com Sala de Recurso Multifuncional e Salas de Apoio 

aos alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Dados do IDEB do 

ano de 2011 mostram índice de 3,6 e em 2013 3,7, a escola utiliza-se da Matriz 

Curricular baseada na LDB 9.394/96.  

Imagem 6 – Escola Quilombola Maria Joana Ferreira 

 

Fonte: SEED-NRE, 2014 - 2015 
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Imagem 7 - Escola Quilombola Maria Joana Ferreira 

 

Fonte: SEED-NRE, 2014 – 2015 

 

O diálogo entre saberes poderia ser um mediador entre a legitimidade das 

instituições escolares e comunidade, espaço em que ocorrem as trocas de saberes 

e também percorrem gerações. Os efeitos psicossociais do racismo perpassam as 

dificuldades na comunidade, tendo seu maior ápice na fase escolar, necessitando de 

amparo familiar e escolar, também as salas de apoio e assistência multidisciplinar.  

Quadro 05 – Dados de turmas e matrículas da Escola Maria Joana Ferreira 

Turmas e Matrículas na Escola Maria Joana Ferreira, C E Quilombola – Efm 

 Total de turmas Total de matrículas 

Ensino Fundamental Regular 11 198 

Ensino Médio Regular 5 73 

Atendimento Educacional Especializado 2 28 

Atividades Complementares 8 119 
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Fonte: Quadro elaborado a partir de informações do site da SEED – NRE por Raimondo, 2014 – 2015 

Quadro 06 - Indicadores de rendimento escolar do ano de 2014 

Rendimento Escolar na Escola Maria Joana Ferreira C E Quilombola – EFm 

Ensino 

Fundamental de 

9 anos                                

Aprovado                          Aprovado 

Cons. 

Taxa 

Rep. 

Taxa Abandono e 

evasão escolar 

6º ANO 76,74% 0,00% 11,63% 11,63% 

7º ANO 85,42% 2,44% 6,25% 8,33% 

8º ANO 77,50% 0,00% 10,00% 12,50% 

9º ANO 75,68% 0,00% 2,70% 21,62% 

Total do Ensino 79,17% 0,75% 7,74% 13,10% 

Ensino Médio Regular 

1ª série 52,78% 0,00% 2,78% 44,44% 

2ª série 65,22% 0,00% 8,70% 26,09% 

3ª série  57,14% 0,00% 0,00% 42,86% 

Total do Ensino 57,58% 0,00% 4,55% 37,88% 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED – NRE, elaborado por 

Raimondo, 2014 – 2015 

Há mais uma escola quilombola localizada no Estado do Paraná, o colégio 

Estadual Quilombola Diogo Ramos12 que está localizado na comunidade 

Remanescente de Quilombo João Surá, no município de Adrianópolis - PR. No ano 

de 2017, ainda conforme consta no site da SEED, a escola conta com nove 

matrículas no ensino fundamental diurno e 15 matrículas no Ensino Médio, noturno. 

Sendo assim, um total de 24 matrículas em sete turmas.  

Os dados que se encontram nesse trabalho foram retirados do site da SEED, 

conforme descrição abaixo de cada quadro. Esses evidenciam o crescimento do 

número de matrículas em relação ao ano. Esses dados de abandono e evasão se 

                                            

12 Diogo Ramos foi o primeiro professor da escola quilombola. Era filho de uma negra escravizada em 
São Paulo, ele foi estudar na França e quando voltou foi para o sertão e encontrou o quilombo. Diogo 
ensinava a escrever com um pauzinho de ponta, na casca do palmito Jussara. 
Fonte:http://www.adpdiogo.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. Acesso em 
03/05/2016. 
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tornam mais evidentes entre o oitavo ano do Ensino Fundamental I  e o terceiro ano 

do Ensino Médio.  

Imagem 8 - colégio Quilombola Diogo Ramos 

 

Fonte: SEED – NRE 2014 – 2015 

Quadro 07 – número de turmas e matrícula da Escola Diogo Ramos 

Turmas e matrículas na Escola Diogo Ramos C E Quilombola – E F M 

 Total de Turmas Total de Matrículas 

Ensino Fund. Regular 4 9 

4 9 

Ensino Médio Regular   

3 15 

3 15 
 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações no site da escola Diogo Ramos. SEED – NRE. 

Elaborado por Raimondo, 2014 – 2015 
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Essas duas escolas quilombolas estão localizadas no Estado do Paraná. 

Conforme dados referentes às escolas no site da SEED, essas duas escolas não 

trabalham conteúdos voltados apenas para a realidade quilombola, os conteúdos de 

matriz curricular dizem respeito aos conteúdos da BNC13 - Base Nacional Comum. 

Atendendo a preceitos constitucionais, pode-se afirmar que é direito da população 

quilombola ter garantia de uma escola que lhe assegure a formação básica comum, 

bem como o respeito aos seus valores culturais, valores estes que são preservados 

dentro da comunidade.  

A BNC foi colocada em prática recentemente e não foi a primeira vez que as 

escolas se vêem diante de um currículo criado pelo governo. Entre 1997 e 2000 

foram criados os PCN, para o Ensino Fundamental e Médio e somente mais tarde 

por meio do PCM - Programa Currículo em Movimento, incluiu-se também uma 

grade curricular para a Educação Infantil. Após a aprovação da versão final que 

deve acontecer durante o ano de 2017 (MEC, 2016). 

 

 

2.4 HISTÓRICO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE 

GUARAPUAVA E REGIÃO 

 

No estado do Paraná até meados do século XXI, as comunidades 

remanescentes de quilombos eram pouco conhecidas. Foi a partir do I Encontro de 

Educadores/as Negros/as do Paraná, chamado pelo MN realizado em novembro de 

2004, com o apoio do governo do Estado, através da SEED que isso começou a 

modificar-se. Os participantes, por meio de informações que indicavam a existência 

de comunidades quilombolas no estado, gerando assim por parte dos educadores o 

interesse em conhecer melhor a realidade das comunidades e também por meio do 

mapeamento efetuado pelo GT Clóvis Moura, no ano de 2005. Faz-se necessário 

destacar que a sanção da lei em 2003, foi a principal motivação do interesse da 

SEED. 

                                            

13 Base Nacional Comum, segundo o site da Base - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-
tempo - no mês de abril foi entregue a versão final ao CNE (Conselho Nacional de Educação, o qual 
irá elaborar parecer e projeto de resolução que serão encaminhados ao MEC, que deve acontecer em 
meados do mês de novembro de 2017. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo
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Com a criação do GT Clóvis Moura em 2005, foi a primeira vez que um 

governo deste estado empreendeu a corajosa iniciativa de realizar um levantamento 

sócio-econômico e cultural com vistas à garantia de direitos a essas comunidades. O 

GT é um grupo intersecretarial, cujo objetivo é investigar a existência de 

remanescentes de quilombos, comunidades negras tradicionais, rurais e urbanas, 

e/ou “Terras de Preto” do Paraná, bem como, diagnosticar a situação dessas 

comunidades em seus aspectos sociais, econômicos, culturais, visando contribuir 

para seu desenvolvimento comunitário e manutenção de seu modo de vida. 

O grupo GT criado pelo governo do estado, instituído pela Resolução 

Conjunta 01/2005- SEED e posteriormente ampliado com a participação de outras 

Secretarias e com prazos prorrogados pelas Resoluções Conjuntas 01/2006, teve 

como objetivo romper com o pacto do silêncio das elites e em especial com o viés 

latifundiário, como mecanismo de invisibilidade das questões étnico-raciais do 

Paraná.  

O quadro mostra as comunidades certificadas em cada região, e, no caso da 

região Sul e Centro-Oeste, o número das comunidades certificadas na região Sul se 

mostra menor que em outras regiões do país. 

Quadro 08 – CRQ - Certificação das Comunidades Remanescentes 

Quilombolas no Brasil 

Quadro Geral por Região 

Nº UF Total de CRQs 

1 NORTE 312 

2 NORDESTE 1543 

3 CENTRO-OESTE 119 

4 SUDESTE 343 

5 SUL 157 

 TOTAL POR ANO 2474 
 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED, NRE. Elaborado por 

Raimondo, 2014 – 2015 
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Ainda o mapa abaixo mostra as comunidades que foram certificadas em cada 

ano desde 2004 até 2015, totalizando um total de 37 Comunidades Remanescentes 

de Quilombos certificadas no Estado do Paraná.  

Mapa 3 - Comunidades Quilombolas no Brasil 

Fonte: Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2014 
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Mapa 4 - Comunidades Quilombolas no Brasil 

Fonte: Fonte: Comissão Pró-Índio de São Paulo, 2017 

Com base no mapa da Comissão Pró Índio identificou-se um aumento de 28 

comunidades certificadas no Brasil no período de 2014 a 2017. No estado do Paraná 

apenas mais uma comunidade foi certificada, passando de 1.462 em 2014 para 

1.675 no ano de 2017. Esse aumento significa que cada vez mais os processos se 

intensificam. 

Na região de Guarapuava existem quatro comunidades quilombolas, a única 

que foi certificado até o momento é a comunidade Remanescente Quilombola 
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Invernada de Paiol de Telha. Como já mencionado, é uma comunidade diferenciada 

das demais existentes no estado em seu modo de formação, por ser herdada14.  

Hoje os quilombos que existem no Brasil, são chamados de quilombos 

remanescentes, pois resistiram a muitas lutas pela sua terra e comunidade. 

Segundo Gomes (2012), a senhora era Balbina Francisca de Siqueira Cortes, 

que deixou, além da herança aos escravizados, seus bens em testamento a seu 

sobrinho e afilhado Pedro Lustosa. Contudo, o sobrinho não aceitou que parte das 

terras herdadas ficasse com os escravizados e travou uma dolorosa e violenta luta15, 

que perpetuou por anos e gerações.  

A terra foi deixada aos escravizados que a serviram durante a vida, após seu 

falecimento, em testamento. Confirmando com o trecho que segue: 

 

Junto com uma invernada de gado, proveniente do Rio Grande do Sul, a 
família do coronel, trouxe escravos para cuidar da fazenda. Esses escravos 
tinham como responsabilidade cuidar do gado, tropear e acompanhar o seu 
Senhor no comércio em Sorocaba (SP). O fazendeiro, que era casado, não 
teve filhos, deixando como herdeiro o afilhado, Pedro Lustosa, seu sobrinho. 
Antes de morrer, o coronel deixou seus bens em testamento para sua 
esposa, Sra. Balbina Francisca de Siqueira. Essa por sua vez, ainda em 
vida, registrou seu testamento, deixando parte dos bens para o sobrinho e 
para os seus escravos (GOMES, 2012, p. 134-135). 

 

Essa comunidade formada pelos descendentes dos escravizados libertos e 

herdeiros, viu seu território ser alvo de inúmeras contestações e apropriações por 

vezes indevidas desde 1960. Portanto, a comunidade Remanescente Quilombola 

                                            

14 Herdada – que recebe de herança por meio de testamento. 
 
15 O sobrinho de Balbina não aceitando o que fora deixado em testamento, por parte de sua tia e não 
respeitando a sua vontade, os ex-escravizados viveram momentos de muita tensão tentando reaver o 
que muitos de seus companheiros, por boa fé, acabaram vendendo parte das terras a fazendeiros da 
Cooperativa Agrária. A Cooperativa Agrária Agroindustrial é uma cooperativa-empresa do Paraná e 
está localizada no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava. Desde sua criação, a história da 
Cooperativa esteve muito atrelada à dos Suábios do Danúbio ("Donauschwaben"), povo de etnia e 
cultura germânica. Estabelecida na região na década de 1950. A partir da agricultura, a Agrária 
instituiu cadeias produtivas completas, que compreendem desde pesquisa agrícola, realizada pela 
FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) até a industrialização. As principais culturas 
produzidas pelos cooperados são soja, milho, trigo e cevada. Às commodities agrega-se valor por 
meio das unidades de negócios Agrária Malte, Agrária Farinhas, Agrária Nutrição Animal, Agrária 
Sementes, Agrária Óleo e Farelo.A Cooperativa manteve durante muito tempo os direitos da herança. 
E por isso vivem constantes lutas, pela disputa de suas terras. 
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Invernada Paiol de Telha habitava as terras da Fazenda Capão Grande, área 

conhecida também como Fundão. Naquele tempo em 1860, a localidade era 

conhecida como Distrito de Pedro Lustosa, Município de Reserva do Iguaçu, 

Comarca de Pinhão, no Paraná, deixadas a aproximadamente 11 escravos libertos e 

outros 10 ainda escravizados.  

Em 1875, os negros foram usurpados desse território pelo sobrinho da 

fazendeira, o Sr. Pedro Lustoza de Siqueira, que não concordou com a vontade de 

sua tia registrada em testamento. Começando aí uma história de desencontros e 

estranhamentos. Em 1974, foi lavrada uma escritura pública em nome de Oscar 

Pacheco dos Santos juntamente com a Cooperativa Agrária Ltda. das terras da 

Fazenda Fundão, onde estavam originalmente os escravizados. A expulsão 

definitiva das 72 famílias de descendentes de escravizados, com aproximadamente 

500 pessoas, se deu por volta de 1975 (GOMES, 2012, p.140). 

Das 64 famílias que foram estabelecidas em 1998, restaram 20 vivendo ao 

longo dos 1.051 hectares de terra na Colônia Socorro, juntamente com 

aproximadamente 30 famílias dos atuais compradores dos lotes antes pertencentes 

aos herdeiros que saíram. No atual documento do INCRA - Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária, constam 85 famílias, num total de 393 herdeiros 

assentados. 

É importante salientar que, as terras “herdadas” pelos escravizados, não se 

trata de ação bondosa por parte da Srª Balbina. Ou seja, a doação das terras refere-

se ao pagamento de trabalhos prestados por esses que nunca tiveram o 

reconhecimento de seu trabalho em todas suas vidas. Cabe destacar também, que a 

Srª Balbina era considerada uma “beata”, que tinha uma preocupação excessiva 

com a vida após a morte e acreditava que deixando suas terras para os 

escravizados, teria garantido um latifúndio no “céu”, já que seus “escravos” e seus 

descendentes “rezariam” por ela por toda eternidade. 

A comunidade em questão faz parte de um grupo de quatro núcleos, 

denominado pelos membros como: Núcleo Reserva do Iguaçu, Núcleo Pinhão, 

Núcleo Assentamento (rural) e Núcleo Guarapuava (urbana), conforme declaração 

em anexo fornecida pela integrante da comunidade quilombola. 
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Os conflitos de terras entre os Suábios16 e os quilombolas é histórico, 

composto de semelhanças e diferenças. Os Suábios são, de maneira geral, povos 

de etnia e cultura germânicas que têm sua origem principal no sudoeste e no oeste 

do território que hoje corresponde à Alemanha. É importante notar que a 

denominação “Suábios” se refere diretamente aos germânicos que habitavam a 

“Suábia”, uma região que está inserida no estado alemão de Baden-Württemberg 

(sudoeste da Alemanha). O principal período de imigração dos Suábios ocorreu a 

partir de 1720. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, ocorreu um fato 

peculiar: o Império Áustro-Húngaro se dissolveu e as regiões habitadas pelos 

Suábios, antes sob um mesmo governo, se viram divididas agora pelas fronteiras de 

vários países. Cerca de 500 famílias Suábias foram acolhidas e, aqui no Brasil, 

viram renascer a esperança de uma nova pátria, agora na Fundação da Colônia 

Entre Rios, no município de Guarapuava, estado do Paraná.  

Os Suábios, antigos habitantes das margens do rio Danúbio, na Alemanha, 

após passarem por dificuldades decorrentes da Segunda Guerra Mundial, foram 

enviados ao Brasil para darem continuidade à produção e reprodução do modo de 

vida camponês. 

Assim, o Brasil foi escolhido por razões específicas para dar continuidade à 

reprodução camponesa, das famílias agricultoras do Danúbio. O município de 

Guarapuava no Estado do Paraná recebeu, então, as famílias de origem germânica, 

que ao se instalarem nas novas terras, deram origem a Colônia Entre Rios no 

                                            

16 Suábios: A história dos Suábios do Danúbio e de sua identidade cultural está interligada com a 
história da Alemanha, da Áustria, e de outros países do Sudeste da Europa, como Hungria, Romênia 
e ex-Iugoslávia (hoje Croácia e Servia), num período que, no total, abrange desde o século XVII até 
meados do século XX. Durante e depois da Segunda Guerra, muitos suábios deixaram o sudeste da 
Europa, dirigindo-se à Áustria, onde viveram durante 7 anos em abrigos para refugiados. A instituição 
filantrópica Ajuda Suíça para a Europa (Schweizer Europahilfe) organizou um projeto para viabilizar 
uma alternativa de vida para um grupo de Suábios do Danúbio que se encontrava na Áustria: um total 
de 500 famílias, 2.446 pessoas, se inscreveu na iniciativa, que visava a criação de uma cooperativa 
agrícola no Brasil como um caminho para um novo futuro. O distrito de Entre Rios se tornou a única 
comunidade rural de Suábios do Danúbio existente na atualidade em moldes semelhantes aos que 
existiam no Sudeste da Europa. Em outros países os Suábios estão dispersos, por vezes, em 
grandes centros urbanos. Hoje atentos à necessidade de participar de um mundo multicultural, os 
Suábios do Danúbio de Entre Rios e seus descendentes, ao lado do orgulho e da gratidão de ter no 
Brasil sua nova pátria, guardam o exemplo de seus antepassados e persistem para vencer os novos 
desafios trazidos pela globalização: a profunda e rápida modernização da agricultura em tempos de 
mercados sem fronteiras e a preservação de sua identidade cultural.  
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município de Guarapuava e de um sistema de trabalho cooperativo, com a fundação 

da Cooperativa Agrária.  

No Paraná não foi diferente, com o sistema de Sesmarias, quando o próprio 

governo repassava terras públicas para o domínio particular. O município pertenceu 

a primeira frente pioneira do Estado, a do Paraná, que se caracterizou pelas grandes 

propriedades, diferentemente das frentes pioneiras. Assim, os campos de 

Guarapuava formados por imensas fazendas de gado, caracterizada pelo 

tropeirismo17, que foram herdadas pelas elites dominantes da região (HARTUNG, 

2004, p. 18). 

Foi de interesse político e de fazendeiros influentes o incentivo para  a vinda 

dos Suábios ao Distrito de Entre Rios - Guarapuava. Durante o período da Era 

Vargas, o governo promoveu facilidades aos atingidos pela Segunda Guerra 

Mundial, dentre os interesses estava os “vazios demográficos e o 

embranquecimento da população”. 

É com o intuito de garantir o direito à permanência e à posse legal de suas 

terras, bem como o livre exercício de suas práticas, crenças e valores, a comunidade 

composta por trabalhadores rurais negros, (comunidade quilombola) divididos em 

núcleos, e contando com as garantias adquiridas pela promulgação da Constituição 

Federal e pelo Decreto nº 4.887/2003, que no ano de 2005, abriu-se um processo 

administrativo no INCRA para regularizar a situação de seu território expropriado. 

                                            

17 A descoberta das minas de ouro de Minas Gerais teve como uma de suas consequências a grande 

demanda de gado equino e vacum. Recorreu-se então aos muares xucros da região missioneira do 
sul, tocados pela estrada Viamão-Sorocaba, aberta em 1731. A construção dessa estrada foi 
"acontecimento relevante na história paranaense". Desligou Curitiba do ciclo litorâneo, distanciando-a 
socialmente de Paranaguá incorporando-a ao sistema histórico das guerras de fronteira, dando-lhe 
oportunidade de uma marcha para o sul, para o norte e para oeste, de maneira que Curitiba passa a 
significar o caráter de toda a região que será a futura província". No Paraná os tropeiros foram 
importantes na ocupação do Segundo planalto. Os tropeiros muitas vezes precisavam pernoitar em 
pontos do percurso esperando a chuva estiar, ou nível dos rios abaixarem, o que gerava a 
necessidade de alimento, comércio, entre outros. Ocasionando a vinda de grupos familiares para 
esses pontos. Inaugurava-se assim o ciclo das tropas na história paranaense, que se estendeu até a  
década de 1870, quando começou a era do transporte ferroviário. Numerosos habitantes dedicaram-
se ao rendoso negócio de comprar muares no sul, inverná-los em seus campos e revendê-los nas 
feiras de Sorocaba. Foi essencialmente com a disseminação das fazendas de criação e invernagem 
que se fez a ocupação do território. Com base na propriedade das pastagens e no trabalho de  
escravos negros e índios, estabelecem-se as famílias que detêm o poder regional. Graças às tropas 
que se estabeleciam ao torno de alguns rios, surgiram municípios como Lapa, Ponta Grossa e 
Castro.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viam%C3%A3o
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Em decorrência dessa problemática, no ano de 2005 a Fundação Cultural 

Palmares reconheceu a comunidade composta por descendentes dos herdeiros da 

Srº Balbina como Quilombo, passando a denominar-se comunidade Remanescente 

Quilombola Invernada Paiol de Telha, cuja sede se encontra no Núcleo 

Assentamento, próximo (15 quilômetros) do município de Reserva do Iguaçu e é 

considerado o primeiro quilombo do Paraná reconhecido.  

Ainda assim, não são poucos nem triviais os obstáculos que se apresentam 

para a efetivação dos direitos destas comunidades (IPEA, 2013). Como destaca 

Arruti (2010, p. 28), “de quase folclóricos, enfim, os quilombolas tornaram-se 

ativistas incômodos, localizados no mapa político nacional em algum lugar entre os 

trabalhadores sem terra, os indígenas, as favelas e os universitários cotistas”. 

Mapa 5 - Comunidade Remanescente Invernada Paiol de Telha 

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 05/10/2017 

 

 

Diante da imagem de uma comunidade disposta sempre a recomeçar, 

podemos identificar suas incansáveis lutas pela sobrevivência, em algum pedaço de 

chão. Em busca de uma vida com dignidade e sustento para seus descendentes em 

meio à imensidão das plantações dos grandes agricultores. 
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Há outras comunidades próximas à região de Guarapuava. Na comunidade 

localizada no Núcleo Assentamento, município de Reserva do Iguaçu, encontram-se 

permanentemente 100 famílias, numa estimativa de 400 pessoas entre adultos e 

crianças. Na área urbana aproximadamente 500 famílias, no município do Pinhão, 

cerca de 150 famílias e na área rural em Entre Rios, 15 famílias. Desse total de 

famílias estimadas pelos membros, todos tem parentesco com os descendentes de 

ex-escravizados da Srª Balbina. 

No município de Candói, próximo a Guarapuava está localizada a 

comunidade Despraiado, onde há relatos dos membros da comunidade que seus 

avós foram escravizados na Fazenda Sepultura e que logo após a libertação 

continuaram trabalhando na propriedade, em regime próximo da escravidão. 

“morando em casa de Taipa”, construídas de bambu e taquara, coberta com 

folhagens de palmeiras.  

A comunidade do Cavernoso, onde os primeiros moradores começaram a 

chegar ao local em torno de 1860. A terra é de posse da comunidade e está 

cadastrada no INCRA com dez alqueires. 

E no município do Turvo, temos a comunidade de Campina dos Morenos, 

localizada entre Turvo e Guarapuava, a comunidade originou-se com a fuga de 

escravizados das fazendas da região. Segundo relatos, os pioneiros se instalaram 

neste local, de difícil acesso, por volta de 1850. Atualmente a comunidade sobrevive 

tanto da agricultura de subsistência quanto dos trabalhos nas fazendas da região. 

Consta que em 1870, aproximadamente, havia na comunidade cerca de 100 

famílias. Atualmente, encontram-se dez famílias, com 66 remanescentes 

quilombolas, mantém alguns costumes antigos, como o uso coletivo da terra para a 

agricultura, moradia e criação de suínos (Portela, 2001). 

Segundo o GT, identificaram no último mapeamento 90 comunidades 

remanescentes, desse total, 37 comunidades foram certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares. Deste total 24,5% da população do Paraná são quilombolas 

segundo a Fundação da Universidade Federal do Paraná.  

No quadro a seguir, os dados sobre a data da certificação das duas 

comunidades quilombolas certificadas no Paraná: a Comunidade Remanescente 
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Quilombola Invernada Paiol de Telha e a Comunidade Remanescente Quilombola 

Campina dos Morenos. 

Quadro 09 – Dados de certificação – Pinhão/Reserva do Iguaçu e Turvo. 

Município  Código 

IBGE 

Denominação 

Comunidade 

ID 

Quilombola 

Nº processo 

FCP 

Data da 

abertura 

Processo 

Pinhão/ 

Reserva 

do Iguaçu 

41217

52 

Invernada 

Paiol de 

Telha 

110 01420000031/

1997-34 

13/02/1997 

Turvo 41279

65 

Campina dos 

Morenos 

2080 01420002005/

2006-92 

17/08/2006 

 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da Fundação Cultural Palmares. 

Elaborado por Raimondo, 2015 

 

Os dados sobre certificação das comunidades do Paraná demonstram que o 

reconhecimento das comunidades quilombolas avança lentamente.  

Para que a Educação Quilombola aconteça no seio da comunidade, esta 

precisa estar amparada legalmente, aos aportes da educação. Tanto para a 

educação regular e também segundo este estudo para a Educação Especial. Por 

inúmeras vezes, o aluno com necessidades especiais não frequenta a escola regular 

por dificuldades na locomoção, permanência e acesso na escola. O acesso às 

diversidades escolares e atendimentos especializados fora da comunidade ficam 

inviáveis em relação à estrada que dá acesso a comunidade quilombola.  
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3  EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: HISTÓRICO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A Educação Especial é definida pela LDBN 9.394/96, como uma modalidade 

de educação escolar que permeia as etapas e níveis de ensino. Esta definição 

permite desvincular “Educação Especial” de “escola especial”. Permite também, 

tomar a educação especial como um recurso que beneficia a todos os alunos e que 

atravessa o trabalho do professor com toda a diversidade que constitui com seu 

grupo de alunos. 

A partir desta definição, a Educação Especial baseou-se em uma concepção 

de reeducação através de métodos comportamentais, supondo que bastariam 

técnicas de estimulação especiais para as crianças alcançarem um nível “normal” de 

desenvolvimento. 

A Declaração de Salamanca18 (1994) traz uma interessante e desafiadora 

concepção de Educação Especial ao utilizar o termo “pessoa com Necessidades 

Educacionais Especiais” estendendo-o a todas as crianças ou jovens que têm 

necessidades decorrentes de suas características de aprendizagem. O objetivo 

dessa declaração é que as escolas devem acolher  as crianças, incluindo crianças 

com deficiências, superdotadas, de rua, que trabalham, de populações distantes, 

nômades, pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, de outros grupos 

desfavorecidos ou marginalizados. Para isso, sugere que se desenvolva uma 

pedagogia centrada na relação com a criança, atendendo às necessidades, 

considerando as diferenças existentes entre elas. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos fornece definições e novas 

abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagens, tendo em vista 

estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas 

conhecimentos básicos e necessários a uma vida digna, visando uma sociedade 

mais humana e mais justa. Outros encontros internacionais como a Conferência 

Mundial de Educação Especial no ano de 1994: acesso e qualidade, na Espanha, 

em que participaram 92 governos, inclusive o Brasil e 25 organizações  

                                            

18 É uma resolução das Nações Unidas (1994), que trata dos princípios de políticas e práticas em 
Educação Especial. 
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internacionais,  que  serviram de  base  para  formulação de importantes  

documentos,  entre estes a Declaração de Salamanca,  que teve como objetivo 

promover a  atenção em relação às pessoas  com Necessidades  

Educacionais Especiais.  

A Declaração de Salamanca ressalta também, que a escola inclusiva propicia 

um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidade e participação e 

que todas as crianças devem, sempre que possível, aprender juntas, independente 

de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Para isso devem 

receber quando necessário, o suporte  extra requerido para assegurar 

uma educação efetiva (BRASIL, 1996). 

A efetivação de uma educação inclusiva neste contexto secular não é tarefa 

fácil. Não menos desprovida de dificuldades é a tarefa de um estado que intenta 

organizar uma política pública que, como tal, se empenha na busca de um caráter 

de universalidade, garantindo acesso a todos os seus cidadãos às políticas que lhes 

cabem por direito. 

 

Quadro 10 – Número matrículas no Ensino Fundamental, no município de 

Reserva do Iguaçu – 2014 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

 

 

 

 

 Municipal Estadual Total Particular Total Geral 

Reserva do 

Iguaçu 

    10.601 13.116 23.717 3.105 26.822 
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Quadro 11 – Número matrículas no Ensino Médio, no município de Reserva do 

Iguaçu – 2014 

 Municipal Estadual Total Particular Total Geral 

Guarapuava 6.581  6.581 1.298 7.879 

Reserva do 

Iguaçu 

 370 370  370 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

Quadro 12 – Número de matrículas na Educação Especial, no município de 

Guarapuava e Reserva do Iguaçu no ano de 2014 

 Municipal Estadual Total Particular Total Geral 

Guarapuava  7 7 452 459 

Reserva Iguaçu  2 2 26 28 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

Nesta perspectiva, é essencial que o exercício social e profissional dos 

profissionais de educação esteja sustentado por uma rede de ações 

interdisciplinares, que se entrelacem no trabalho com as necessidades educacionais 

especiais de cada aluno. 

Assim, fazer uma avaliação analisando todos os aspectos que podem estar 

interferindo na apropriação do conhecimento pelo aluno, considerando as condições 

histórico-sociais, fatores intra-escolares e a dinâmica de funcionamento psicológico 

do aluno, compreendendo a avaliação como o início de uma intervenção que deve 

contribuir para o processo de humanização. Espera-se que por meio deste estudo, 

possamos contribuir para além de diagnósticos clínicos, sendo possível criar novos 

caminhos educativos rompendo barreiras simbólicas por novas práticas escolares. 

Como esse estudo teve seu referencial de abrangência entre educação, 

percentuais de escolarização e também estão relacionados a uma comunidade com 

grande miscigenação, os dados a seguir trazem a distribuição sobre a população 



77 

 

 

existente no município segundo cor, raça e classes de tamanho da população 

conforme dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do ano de 

2010. Os dados gerais do Paraná, Guarapuava e por fim o município de Reserva do 

Iguaçu. Lembrando que na matrícula efetuada pelo sistema público de educação 

não existe uma autodeclaração. Muitos não se autodeclaram negros. 

 

Quadro 13 – Classificação da população pelo IBGE 

 Branca Preta Parda Amarela Indígena 

Paraná 70,32 3,17 25,09 1,18 0,25 

Guarapuava 69,45 2,86 26,77 0,66 0,27 

Reserva do Iguaçu 48,61 2,48 48,30 0,52 0,10 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

A partir do quadro 12, demonstramos os índices de aprovação, reprovação e 

abandono escolar do Ensino Fundamental e Médio do município de Guarapuava e 

Reserva do Iguaçu.  

 

Quadro 14 - Taxa de aprovação Ensino Fundamental e Ensino Médio no Paraná 

 Anos Iniciais Anos Finais Total Ensino Médio 

Guarapuava 95,6 78,6 88,0 76,9 

Reserva do Iguaçu 97,1 74,6 86,4 84,0 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

Quadro 15 - Taxa de reprovação em Guarapuava e Reserva do Iguaçu 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

 

 Anos Iniciais Anos Finais Total Ensino Médio 

Guarapuava 17,4 10,1 13,9 0,2 

Reserva do Iguaçu 16,8 9,2 6,9 0,6 
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Quadro 16 - Taxa de abandono escolar em Guarapuava e Reserva do Iguaçu 

 Anos Iniciais Anos Finais Total Ensino Médio 

Guarapuava 0,2 4,0 1,9 9,2 

Reserva do Iguaçu 0,6 8,6 4,4 9,1 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações contidas no site da SEED. Elaborado por Raimondo, 

2017 

 

Outros dados encontram-se em apêndice. Os dados do apêndice foram 

fornecidos pela pedagoga da escola no ano de 2015. Nos dados temos alunos 

quilombolas, não quilombolas e negros, com índices de aprovação, reprovação e 

abandono escolar.  

Consta um total de 24 turmas, com 132 alunos reprovados, com 162 alunos 

aprovados por Conselho de Classe. Com 85 alunos de cor branca, 34 alunos de cor 

morena (destaque na tabela como pardo) e 17 alunos negros. Nesse comparativo se 

encontram 16 alunos quilombolas, os quais fizeram parte da formação e também do 

objeto de estudo. 

Neste cenário de luta e disputa de terras, aparecem inúmeras vitórias, mas ao 

mesmo tempo algo despercebido, os estudantes também lutam junto as suas 

famílias e essa resposta aparece na escola. Pertencendo a comunidade em luta, os 

estudantes também travaram seu aprendizado, muitas vezes, sendo necessário o 

abandono escolar. O que muitas vezes ocorreu pelo fato de os pais irem para outro 

município e levá-los para outra escola, caracterizando como abandono, evasão, 

repetência dificuldades de adaptação de cultura, entre outros entraves.  

Dos 16 estudantes que identificamos no início do estudo e os quais estiveram 

matriculados no ano de 2015 no colégio Izabel, quando voltamos à comunidade no 

ano de 2017, encontramos quatro deles. Os outros 12 estão junto à suas famílias no 

município de Guarapuava, matriculados em escolas do município e frequentam a 

comunidade nos finais de semana.  

Dos quatro alunos que se encontram na comunidade, duas moças estão 

casadas e tiveram filhos recentemente e momentaneamente sem intenção de voltar 

a estudar. Os dois meninos ainda estão estudando no colégio Izabel e pretendem 

continuar os estudos na medida do possível. 
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Sendo assim, a referida pesquisa buscou refletir sobre as dificuldades de 

aprendizagens dos alunos e as implicações no processo de resistência da cultura 

quilombola, junto ao colégio Izabel.  

Dessa forma, a pesquisa justifica-se pela ausência de estudo sobre 

estudantes quilombolas, mais especificamente sobre dificuldades de aprendizagens 

de alunos quilombolas frente ao processo de resistência cultural. 

Assim, podemos constatar que muitas vezes a criança é culpabilizada por não 

aprender. Em outras, a família é destacada como responsável pelo insucesso 

escolar; por vezes ainda, fatores intra-escolares são arrolados e o professor entra 

em cena como o responsável por isso. (MAZZOTTI, 2003; SOUZA, 2000). 

Para que sejam identificadas tais dificuldades e porquê a criança não 

aprende, é importante considerar que o referido colégio localiza-se fora do contexto 

da comunidade quilombola, mas segundo os professores sempre buscam 

desenvolver experiências tendo como foco a educação, determinação e 

consolidação de uma consciência crítica, que permite aos quilombolas e aos 

estudantes de forma geral um olhar apurado em relação as suas perspectivas de 

desenvolvimento cultural e sócio econômico: 

 

A escola de um modo geral necessita de uma reformulação curricular onde 
assim terá inserido na cultura escolar as várias ‘culturas’ que existem ao 
seu redor, reconhecendo assim os vários sujeitos que nela adentram, 
valorizando assim as diferenças existentes na comunidade em que ela está 
implantada, assim ela conseguirá diminuir as formas de preconceito que 
ainda hoje permeiam a sociedade, bem como incentivar e abrir as portas 
para que a comunidade se faça presente na escola, com seus costumes e 
suas tradições (Raimondo, 2015. Grifo nosso). 
 

 

Podemos dizer que os valores que o outro produz e assim os signos da 

comunidade vão se modificando e a identidade comunitária será formada. 

 

A nossa expectativa em relação a escola quilombola, é que nossos filhos 
não precisam sair da comunidade e se indispor. As vezes nos sentimos 
rejeitados porque sempre estamos buscando nossos direitos e as pessoas 
que não conhecem a nossa luta, não entende (Raimondo, 2017. Grifo 
nosso). 
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  Mas para que a escola se abra e a comunidade se insira é necessário 

que o professor tenha uma formação adequada, não essa formação de reprodução, 

mas de construção do conhecimento, professores que conheçam a cultura da 

comunidade, suas lutas e vivências.  

A história da Educação Especial no Brasil tem como marco fundamental a 

criação do “Instituto dos Meninos Cegos” hoje, INES - Instituto Nacional de 

Educação de Surdos, ambos na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do governo 

Imperial (MAZZOTTA,1996).  

Com o intuito de reforçar a obrigação do país em prover a educação, é 

publicada, em dezembro de 1996, a LDBEN 9.394/1996. Essa lei expressa em seu 

conteúdo alguns avanços significativos. Podemos citar a extensão da oferta da 

educação especial na faixa etária de zero a seis anos; a ideia de melhoria da 

qualidade dos serviços educacionais para os alunos e a necessidade de o professor 

estar preparado e com recursos adequados de forma a compreender e atender à 

diversidade dos alunos. Constatamos que o capítulo V, dessa lei trata 

especificamente da Educação Especial, expressando no artigo 58, que a Educação 

Especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e, quando 

necessário, deve haver serviços de apoio especializado. É interessante considerar 

que os serviços especializados e o atendimento das necessidades específicas dos 

alunos garantidos pela lei estão muito longe de serem alcançados. Em lei, muitas 

conquistas foram alcançadas.  

Entretanto, precisamos garantir que essas conquistas, expressas nas leis, 

realmente possam ser efetivadas na prática do cotidiano escolar, pois o governo não 

tem conseguido garantir a democratização do ensino, permitindo o acesso, a 

permanência e o sucesso de todos os alunos do ensino especial na escola. 

Entretanto, não podemos negar que a luta pela integração social do indivíduo que 

apresenta deficiência foi realmente um avanço social muito importante, pois teve o 

mérito de inserir esse indivíduo na sociedade de forma sistemática, se comparado 

aos tempos de segregação.  

Em meados da década de 1990, no Brasil, começaram as discussões em 

torno do novo modelo de atendimento escolar denominado inclusão escolar. Esse 

novo paradigma surge como uma reação contrária ao processo de integração e sua 
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efetivação prática tem gerado muitas controvérsias e discussões. Reconhecemos 

que trabalhar com classes heterogêneas que acolhem todas as diferenças traz 

inúmeros benefícios ao desenvolvimento das crianças deficientes e também as não 

deficientes, na medida em que estas têm a oportunidade de vivenciar a importância 

do valor da troca e da cooperação nas interações humanas.  

Como consequência pelas determinações legais, os índices de matrícula das 

pessoas com deficiência, TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento e altas 

habilidades em unidades escolares de redes regulares de ensino em todo o País 

vêm aumentando significativamente nos últimos anos. Segundo o MEC19, entre 2004 

e 2011 as matrículas de alunos considerados como público alvo da educação 

especial20 no ensino regular teve uma elevação de 195.370 para 558.423, o que 

configura um aumento de 186%.  

Segundo a UNESCO (2009) - Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, o aumento do índice de matrículas de pessoas 

com deficiência nas redes regulares de ensino, em diversos países do mundo, 

representa um avanço significativo rumo ao alcance da meta fundamental de 

educação para todos.  

A UNESCO reafirma a importância fundamental de que todas as crianças e 

adolescentes tenham acesso ao ensino regular, mas também declara que é 

igualmente importante que todos participem plenamente da vida escolar e alcancem 

resultados de aprendizagem que permitam enfrentar os desafios das sociedades 

contemporâneas. 

 

                                            

19 Fonte: Painel do MEC. Disponível em: <painel.mec.gov.br.>. Acesso em: 21 de Junho de 2016. 
20 Alunos com Deficiência, TGD ou altas habilidades. 
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4 A INTERFERÊNCIA DO PROCESSO CULTURAL NA APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS QUILOMBOLAS: DESAFIOS PARA A INCLUSÃO 

 

Nesse trabalho, para que possamos identificar as principais causas do 

abandono e evasão escolar e, na tentativa de detectarmos as implicações do 

processo de resistência da cultura quilombola, as análises foram realizadas a partir 

de documentos, dados escolares, também conversas com as pedagogas e equipes 

multidisciplinares da escola pesquisada. As queixas sobre alunos que não 

aprendem, considerados por alguns como alunos problema, diferentemente do que 

podemos esperar, neste caso devemos analisar o porquê do não aprendizado.  

A dificuldade de aprendizagem escolar hoje apresenta um elevado número de 

casos. Profissionais diversos são convocados a dar essa resposta que a escola 

tenta buscar. O mais indicado neste caso é o psicólogo, embora muitas vezes não 

tenha uma solução. Solução essa que nem sempre é pautada por resposta pelas 

funções clínicas. 

Muitas vezes o aluno tem dificuldades que estão muito além da rede escolar 

de ensino. Entender porque a criança não aprende é fazer o trajeto inverso, ou seja, 

como ela aprende. Considera-se esse aspecto primordial; no entanto, a forma como 

as dificuldades de aprendizagem são compreendidas e avaliadas pode conduzir a 

estereótipos, que nada fazem avançar na compreensão do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores dos alunos que apresentam queixas escolares, 

dificuldades essas que podem ser remetidas/acometidas às tais “dificuldades” 

escolares. 

As dificuldades de aprendizagem escolares estão diretamente ligadas à 

sociedade, sociedade esta que se encontra em crise. Para se chegar à 

compreensão das formas de superação do entendimento, avaliação, 

encaminhamento e tratamento sobre as dificuldades de aprendizagens escolares, 

identificado na escola, é preciso estabelecer a relação entre escola e processo 

histórico. Dados relacionados neste estudo evidenciam a realidade do ensino 

brasileiro que por vezes as políticas educacionais não conseguem atingir todas as 

crianças em idade escolar, seja quanto à permanência ou ao sucesso escolar.  
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Os índices de evasão e repetência configuram uma situação de exclusão e 

seletividade que marca o processo de escolarização em nosso país. Embora se 

observe uma tendência à democratização do acesso à escola com o aumento no 

número de vagas, persistem as dificuldades em relação à permanência na escola e 

à qualidade e aprendizagem dos conteúdos científicos.  

Conforme os dados do IDEB21 sobre o desempenho dos alunos no SAEB22 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica) e na Prova Brasil em 2011, incluindo-se 

todas as escolas brasileiras, a média (escala de zero a dez) para as séries iniciais 

do Ensino Fundamental foi 5,0, para as últimas séries do Ensino Fundamental foi 4,1 

e no Ensino Médio, 3,7. Os dados, embora mostrem crescimento, ainda revelam um 

ensino deficitário e de baixa qualidade, com números muito inferiores aos dos países 

desenvolvidos, que apresentam a média 6,0.  

Os dados do IDEB do ano de 2013 mostram que o país ultrapassou as metas 

previstas para os anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental em 0,3 pontos. 

O IDEB nacional nessa etapa ficou em 5,2, enquanto em 2011 havia sido de 5,0. As 

metas da rede municipal de ensino foram alcançadas por 69,6% dos municípios 

brasileiros. A rede estadual, que atende apenas 18% das matrículas públicas nessa 

fase, também superou suas metas. Em 75,6% dos municípios, as redes estaduais 

superaram a meta prevista para 2013. Ao todo, nessa etapa, 5.394 municípios 

tiveram IDEB calculado em 2013. Na rede federal, o IDEB aumentou de 6,8 em 2011 

para 7,0 em 2013 nos anos iniciais. 

Os dados oficiais e a realidade encontrada nas salas de aula revelam que 

muitas crianças estão sujeitas a um processo histórico de marginalização, expondo 

as mazelas educacionais presentes em nosso país, dando vazão às queixas 

escolares e às dificuldades identificadas pelos educadores no que se refere ao 

                                            

21 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - foi criado pelo INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em 2007, como parte do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE).  Acesso em: http://ideb.inep.gov.br 
 
22 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, são 2 exames complementares, efetuados 
pelo MEC, abrange estudantes da rede pública e privada. Localizadas na área urbana e rural, 
matriculados nas 4ª e 8ª séries, ou 5º e 9º ano do Ensino Fundamental educação básica e também no 
3º ano do Ensino Médio. São aplicadas provas de Língua portuguesa e matemática. O resultado é 
feito por amostragem. O IDEB é obtido pelas notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e pela taxa média de aprovação percentual. O indicador foi atualizado em maio de 
2015, a partir da revisão de resultados da Prova Brasil, realizada por solicitação das redes de ensino. 
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rendimento escolar ou ao comportamento dos alunos, fatores que interferem no 

processo ensino-aprendizagem e consolidam tais dificuldades, que geralmente 

resultam no encaminhamento destes alunos a atendimento pedagógico, psicológico, 

médico e outros que possam sanar (minimizar) tal problemática e/ou intervirem no 

diagnóstico/prognóstico de dificuldade de aprendizagem escolar.  

Para Patto (2000, p. 340), a escola “[...] ensina segundo modelos adequados 

à aprendizagem de um aluno ideal, quando se depara com alunos que não 

aprendem segundo esses modelos, atribui os problemas de aprendizagem a 

disfunções psiconeurológicas”. Grande parte da produção científica atual acerca dos 

problemas de escolarização tem centrado suas análises, unicamente, nas 

características individuais, tomadas como naturalmente patológicas (EIDT, & 

TULESKI, 2007, p. 538). 

Para a Psicometria23, não é possível compreender a influência das condições 

histórico-sociais no desenvolvimento da inteligência, questão defendida pela 

Psicologia Histórico Cultural, destacando quanto a aprendizagem promove o 

desenvolvimento. A padronização dos testes psicológicos tem desconsiderado as 

desigualdades sociais e culturais existentes em nosso sistema capitalista, avaliando 

a capacidade individual das pessoas como se estas fossem construídas fora das 

relações sociais. Os testes individualizam e acabam por reproduzir o que é 

esperado. O que buscamos por meio da Educação Especial que já foi dito no texto 

acima, como um contraste, um aspecto dentro da dinâmica cultural da comunidade, 

que ficou evidenciado pelo autor (BARTH, 2000). 

Conforme Souza (2000), o encaminhamento para atendimento médico e 

psicológico das dificuldades de aprendizagem tem sido uma tônica presente nos 

meios escolares, sem uma análise ampla dos processos que produziram a queixa 

escolar. 

É com o processo que o psicólogo deve se preocupar, e sua intervenção, 

segundo Souza (2000, p. 127) deve primar por “[...] pensar com a criança e com o 

                                            

23 Sua definição consiste no conjunto de técnicas utilizadas para mensurar, de forma adequada e 
comprovada experimentalmente, um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja 
conhecer melhor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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professor essa relação estereotipada e produtora de repetência, da repetição de 

práticas que estigmatizam, excluem, oprimem e rotulam”. 

Neste sentido, devemos em primeiro lugar nos preocupar com o aluno, mas 

sem deixar de lado o aprendizado. Apenas encaminhar aos profissionais 

responsáveis por tais comportamentos/queixas para que assim, os mesmos 

obtenham respostas. Também é necessário primar pelo que o aluno está retendo do 

processo de ensino aprendizagem, até mesmo pelo processo de repetência que 

ocorre nessas situações. 

Portanto, os estudantes da comunidade quilombola, por vezes, não 

frequentam as salas de apoio ou sala de recursos por não possuírem um 

encaminhamento ou laudo médico. E por isso, sem ter uma comprovação sobre 

suas dificuldades de aprendizagem, acabam desistindo, reprovados pelo sistema de 

ensino. As dificuldades relacionadas à aprendizagem e ao processo de resistência 

cultural dos alunos quilombolas podem ocasionar reprovações, desistência e até 

mesmo abandono escolar. 

E sendo um tema de grande importância no que se refere às práticas de 

inclusão, uma vez que a diversidade está presente no cotidiano, faz-se necessário 

que o professor conheça os aspectos fundamentais acerca do desenvolvimento da 

criança como um todo e, em especial, das crianças com dificuldades de 

aprendizagem, para que possa atendê-lo adequadamente dentro de suas 

necessidades. Considerando a aprendizagem que os alunos dessa comunidade 

trazem consigo é anterior ao que se aprende na escola. A questão de mudança de 

território, questões familiares, cansaço físico, distância percorrida entre a 

comunidade e a escola, entre outras preocupações que possam intervir no 

aprendizado escolar. Tais dificuldades, como a permanência na escola é um fator 

que interfere na aprendizagem.  
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4.1 EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA E DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM: ENTRE O PROPOSTO E O MATERIALIZADO 

 

A proposta de uma educação escolar quilombola no Paraná acabou 

impulsionando a construção de uma Diretriz Nacional de Educação Escolar 

Quilombola (SILVA, 2013). 

As escolas quilombolas do Paraná irão trabalhar com uma matriz curricular 

pedagógica específica para atender a realidade das comunidades remanescentes de 

quilombo no estado. A nova diretriz será implantada nas 43 unidades estaduais e 

municipais que atendem alunos das comunidades quilombolas, garantindo a essa 

população acesso a uma educação de qualidade e que valoriza a sua cultura. 

Também comum é o fato de que, na maioria dessas escolas, onde estão os 

estudantes quilombolas, não há adoção de uma metodologia própria, tão pouco 

existe a preocupação com temas que respeitem as especificidades culturais de cada 

comunidade, que são diversas e mantêm costumes diferenciados entre si. 

A experiência das comunidades leva em conta os valores de sua própria 

história, enquanto na escola os valores da sociedade nacional são impostos com 

pouca referência a outras historicidades vividas e aprendidas pelos alunos em seu 

contexto de origem.  

A escola é posta como tendo princípios e valores pedagógicos que orientam a 

sua prática, de ampliar e aprofundar no aluno o processo de aquisição de 

conhecimentos. O que se espera, é o respeito às matrizes culturais a partir das 

quais se constrói a identidade dos alunos, com a atenção voltada para tudo aquilo 

que vá resgatar suas origens e sua história, o que também significa respeitar os 

direitos humanos, como condição de afirmação de sua dignidade enquanto pessoa, 

e da especificidade da herança cultural que ele carrega como parte da infinita 

diversidade que constitui a riqueza do ser humano. Esse é um valor que se revela 

essencial numa sociedade marcada por uma formação pluriétnica e multicultural. A 

educação deve proporcionar a formação de cidadãos que respeitem a diferença e 

que, sem perder de vista o caráter universal do saber e a dimensão nacional de sua 

identidade, tenham garantido o direito à memória e ao conhecimento de sua história. 
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Essa educação, profundamente vinculada às matrizes culturais diversificadas 

que fazem parte da formação da identidade nacional, deve permitir aos alunos 

respeitar os valores positivos que emergem do confronto dessas diferenças, 

possibilitando-lhes ao mesmo tempo desativar a carga negativa de preconceitos que 

marca a visão discriminatória de grupos sociais, com base em sua origem étnica, 

suas crenças religiosas ou suas práticas culturais. Só assim a escola poderá, 

levando em consideração as diferenças étnicas de seus alunos, reconhecer de 

forma integral os valores culturais que carregam.  

Entretanto, a distância não é o único fator que os quilombolas apontam para 

explicar os motivos desses índices, eles também sugerem que os conhecimentos 

escolares trabalhados no processo são pouco significativos para a realidade 

comunitária.  

Com isso se faz necessário investigarmos como os fatos sociais ocorrem, 

como se dão os significados humanos dentro de um determinado contexto histórico 

e social, na educação com a comunidade quilombola, sabendo que a aprendizagem 

é possivelmente um dos processos mais importantes do comportamento humano. 

Aprendemos o que comer e beber, como nos abrigar e vestir, como falar e agir.  

Aprendemos nossos papéis sociais, nossos preconceitos, valores e atitudes. Não 

podemos apenas utilizar as explicações de cunho psicológico sem ter outras 

inserções de compreensão, como por exemplo, referente ao campo pedagógico e 

cultural. A aprendizagem traduz-se como uma anulação das capacidades e bloqueio 

de possibilidades.  

A relação que cada uma desenvolverá com essa situação é muito particular e 

singular. Essa dificuldade é relacionada a questões psicopedagógicas e/ou 

socioculturais, ou seja, não é centrada exclusivamente no aluno e somente pode ser 

diagnosticada em crianças cujos déficits na aprendizagem não se devam a 

problemas cognitivos. 

A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento podendo ser 

obtido por meio da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, 

relacionais e ambientais resultantes da interação entre estruturas mentais e o meio 

ambiente em que se vive, levando em consideração os conceitos culturais que o 
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grupo social conhece e considera correto, proporcionando ao estudante novo olhar 

sobre a realidade. 

A sociedade atual por estar em um contexto que sofre constantes 

modificações estruturais exige do sistema educacional adaptações capazes de 

preparar o estudante a assumir uma vida profissional satisfatória, a responder as 

exigências do mercado de trabalho, bem como ainda saber lidar com diferentes 

situações e emoções.  

Assim, cabe aos educadores estarem inteirados destas transformações e 

conduzir o educando a um bom aprendizado. A necessidade da aprendizagem é 

algo inerente em qualquer indivíduo desde o nascimento, não importando o grau de 

capacidade ou de dificuldade que apresenta. Portanto, essa necessidade deve ser 

estimulada com precisão e sabedoria e o ambiente escolar, familiar e social é, sem 

dúvida, o lugar onde essa aprendizagem ocorre com mais satisfação, pois a criança 

constrói seu saber diário ao observar as pequenas coisas com as quais convive 

nesses ambientes. 

 

A aprendizagem é fator decisivo para a vida e sobrevivência do indivíduo, é 
por meio dela que o homem se afirma como ser racional, constitui sua 
personalidade e se prepara para cumprir o papel que lhe é reservado na 
sociedade a qual pertence (PAIN, 1985, p. 45). 

 

A aprendizagem é um processo cognitivo, mas também um processo bastante 

complexo que envolve o ser humano na sua totalidade, emocionalmente, 

intelectualmente e fisicamente, sendo sempre um processo individual e subjetivo 

inerente a cada indivíduo, uma vez que envolve a personalidade de cada um, as 

suas expectativas e experiências pessoais, envolvendo, por isso, toda a sua história 

pessoal e a sua componente psíquica e mental. Sendo assim, nem todas as 

pessoas aprendem as mesmas coisas a partir da interação com o meio físico, social 

e cultural que nos rodeia e nem todas as pessoas conseguem aprender as mesmas 

coisas da mesma maneira. 

As aprendizagens de leitura e escrita não são atividades isoladas, fazem 

parte de um processo de desenvolvimento de linguagem e suas dificuldades se 
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devem a uma deficiência qualquer na estruturação e na organização da linguagem 

como um todo. Atualmente, o número de alunos com dificuldades de aprendizagem, 

é muito alto, principalmente nas redes públicas de ensino. Os maiores prejudicados 

são os estudantes, que durante a alfabetização não podem ser retidos, e quando 

chegam no 3° ano do Ensino Fundamental sem estarem alfabetizados e rotulados 

como “alunos problemas”, onde na maioria das vezes não é procurado entender o 

porquê desse aluno não estar aprendendo e acompanhando a turma, simplesmente 

esse indivíduo se torna excluído dentro da própria escola. 

As dificuldades de aprendizagens podem aparecer em qualquer criança, 

independente do estrato social a que ela pertença, o meio ambiente tem uma grande 

influência em seu desenvolvimento. Vemos a aprendizagem como um processo de 

construção que se dá na interação permanente do estudante com o meio que 

convive. Este meio inclui a sua família, comunidade e escola, ambos permeados 

pela sociedade em que estão. Essa construção se dá sob convivências. 

Esse processo de aquisição de conhecimento pode ser agradável ou 

doloroso, depende, enfim, de como é adquirido. Em primeira instância é um 

processo cognitivo e, como processo, está inter-relacionado a inúmeros fatores que 

envolvem o homem em sua totalidade: emocional, físico e intelectualmente. É 

sempre um processo subjetivo e individual, inerente a cada pessoa, uma vez que ele 

envolve aspectos da personalidade de cada um e estão ligadas às expectativas, 

experiências, anseios e receios, envolvendo, desta forma, toda a história pessoal.  

Assim, nem todas as pessoas aprendem as mesmas coisas da mesma 

maneira e com a mesma profundidade, cada indivíduo aprende coisas novas 

atribuindo-lhes significados ou valores diferentes de acordo com sua história pessoal 

e a história de seu grupo social, pois a aprendizagem está vinculada aos estímulos 

que se recebe do meio onde se vive. Mesmo recebendo o mesmo estímulo não 

aprendemos da mesma maneira. E as dificuldades de aprendizagem também podem 

aparecer em diferentes níveis de ensino. Para a conclusão do estudo ainda traremos 

alguns desafios dessa educação. 

Os dados que nos foram repassados pela pedagoga, mostram que no 

colégio existe um número elevado de alunos com necessidades especiais de 
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aprendizagem. Alguns alunos não possuem laudos24, são atendidos nas respectivas 

salas de apoio ou sala de recursos sem comprovação das suas respectivas 

necessidades.  

Conforme dados do SERE25, no ano de 2015 estavam matriculados 61 

alunos com diversas necessidades especiais, (Transtorno Déficit de Atenção e 

Hiperatividade) TDAH –- sete, Deficiência Intelectual - 12, Baixa Visão – três, 

Distúrbios de Aprendizagem – 36, Deficiência Física - dois, Cegueira – um. Apenas 

dois dos alunos não tem laudo que possa comprovar a necessidade de estar numa 

sala de Atendimento Educacional Especializado, mas o que acontece nesse caso, é 

que os professores reclamam que esse aluno tem dificuldade em alguma disciplina 

ou tem nota inferior ao que o sistema reconhece como sendo o essencial. Esse 

aluno é encaminhado para atendimento e após o acompanhamento do mesmo a 

escola pede que os pais busquem profissionais no sistema público de saúde que 

possam comprovar por meio de laudos e atestados médicos tais dificuldades.  

Muitas vezes, essa prática acaba sendo discriminatória e os profissionais 

buscam alternativas junto à escola e à área da saúde para superá-las e assim, conta 

com o apoio familiar para que esse estudante recupere nas salas de Apoio de forma 

alternativa os conteúdos trabalhados, sendo que os pais devem manter o estudante 

matriculado no ensino regular e ao mesmo tempo no contraturno, frequentando a 

Sala de Apoio. 

                                            

24 A definição de normalidade/anormalidade determina formas de atendimento clínico-terapêutico, 
ancorados em testes psicrométricos. 
25 Sistema Educacional de Registro Escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As comunidades têm um histórico substancial e um vasto conhecimento que 

pode vir a contribuir, se incorporadas à educação. Junto aos processos educacionais 

socioculturais e econômicos significativamente diferenciados no contexto da nação 

brasileira.  

Assim, juntamente com a luta educacional e para que as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes quilombolas tornem-se evidentes no âmbito 

educacional, trouxemos exemplos da realidade brasileira, regional e local. Passando 

pelo histórico das comunidades desde que chegaram ao Brasil, percorremos anos e 

décadas sobre como tem sido a educação de um modo geral no Brasil, os avanços e 

limites que tem sido impostos à educação. Com o intuito de mostrar a realidade local 

dispusemos amostras do colégio Izabel e especificamente da comunidade 

quilombola pesquisada. 

Os movimentos que representam a população negra buscam a melhoria na 

educação, na área social e econômica há muitos anos. Essa luta tem sido constante 

e, por vezes, possibilitaram avanços, mesmo que a passos lentos. 

No contexto atual as comunidades remanescentes quilombolas e os 

movimentos criados em torno da representatividade negra, como a criação do TEN 

por Abdias Nascimento, a FNB e mais tarde o MN continuou sendo representado até 

sua morte em 2011. O MN apresenta, desde sua criação, uma importante 

representação social e política para a melhoria da qualidade educacional. Isso 

ocorre por meio de ações afirmativas, estado, núcleos regionais e núcleos de 

pesquisas dentro das universidades. Tornando-se uma referência na pressão social 

e política que o MN vem impondo. Assim, após a aprovação da Lei nº 10.639/2003, 

reportando a necessidade da inclusão da História e Cultura Africana e Afro Brasileira 

em escolas no Brasil, essa mobilização social atualmente visa a transformação da 

educação escolar quilombola em torno das comunidades de remanescentes de 

quilombos. 

Portanto, é preciso que aconteça o enfrentamento das desigualdades raciais 

dentro e fora do espaço escolar. Por isso, a necessidade da construção de uma 
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educação escolar quilombola, baseada em valores civilizatórios, afro-brasileiro e de 

pertencimento étnico, político e cultural.  

A construção de escolas nas comunidades quilombolas tem sido uma 

incessante busca pelos moradores, pois visam melhorar a qualidade de vida e 

estudo da população negra, mantendo sua cultura, suas origens e costumes.  

Em relação aos números das comunidades rurais e/ou negras, ainda não 

estão finalizados, pois ainda muitas espalhadas pelo Brasil aguardam durante 

muitos anos a certificação de suas terras.  

No entanto, as transformações no âmbito das comunidades começam a 

operar mudanças de consciência política, pelo sentido coletivo de suas 

reivindicações. Aos protestos pela garantia da terra, somam-se outras mais 

complexas, mostrando que as reivindicações das comunidades quilombolas vão 

além do processo de titulação. A luta pelo acesso à terra também está relacionada à 

luta pelos direitos sociais e, sobretudo, à educação. 

No momento, a comunidade Remanescente Quilombola Invernada Paiol de 

Telha está assim, conforme conversa com a Presidente da Associação de 

moradores da comunidade: 

 

é composta por aproximadamente 500 famílias. Que se encontram divididas 
em 11 bairros na cidade de Guarapuava. No Núcleo Assentamento da 
Reforma Agrária (Colônia Socorro) território disponibilizado após o primeiro 
manifesto que aconteceu no Barranco em torno do ano 1995. Esse 
recebimento se deu pelos anciões e quando eles perceberam que seria uma 
troca pelo terreno do Fundão, eles entenderam e saíram de lá se encontram 
algumas famílias, sem precisão de números se encontra em processo de 
readequação de território (Raimondo, 2017. Grifo nosso). 
 

 

Para tanto, neste estudo mantivemos contato com a presidente da 

Associação e com o vice-presidente. Assim pudemos acompanhar os processos de 

mudanças e reivindicações que continuam acontecendo no contexto da comunidade 

Fundão – território oficial. 
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Dos 3000 hectares deixados aos escravizados por Sra Balbina, os 
descendentes receberam parte delas, cerca de 1460 hectares, divididos em 
97 terrenos, com uma metragem de ½ alqueire para cada pessoa. Esse 
espaço equivale a 7 fazendas, mas foi disponibilizada apenas um. O INCRA 
já tem o valor a ser pago a Cooperativa Agrária Mista, para que possa fazer 
a titulação dessas terras. Para que possam ter a titulação de toda a 
propriedade o INCRA precisa pagar o valor a Cooperativa. No momento o 
INCRA dispôs apenas do valor para duas áreas, a que a comunidade se 
encontra e outra próxima que fica do outro lado do asfalto (Raimondo, 2017. 
Grifo nosso). 
 
 

 A comunidade do Barranco não existe mais, foi constituída junto à 

comunidade do Fundão e o Assentamento. As lutas e reivindicações continuam. 

Tanto pela melhoria e recebimento de toda a área herdada como à escola, 

maquinários e acesso e permanência da comunidade como um todo. 

As entidades públicas regionais e locais quando procuradas pela comunidade 

busca benfeitorias junto à prefeitura de Reserva do Iguaçu, ao Governo Estadual e 

em especial um deputado que tem sido um apoio fundamental em relação à escola, 

equipamentos agrícolas, projeto para a cooperativa leiteira entre outros. 

A fazenda onde se encontra a comunidade Fundão encontra-se hipotecada 

junto ao Banco do Brasil. Segundo a presidente da Associação: 

 

O Banco já deu um parecer favorável que pode ser retirada a hipoteca da 
área e que possam por outra no lugar para disponibilizar a área para a 
titulação. Tem sido um tanto difícil, pois foi descoberto que não foi só a 
Cooperativa que mantêm a hipoteca. Existe outras 3 Cooperativas que se 
envolveram no processo de hipoteca dessas terras. Segundo a presidente 
os documentos se encontram em cartório e eles aguardam uma resposta 
(Raimondo, 2017. Grifo nosso). 
 

 

Conforme conversa com a Presidente há ainda um decreto contra o processo 

de titulação da comunidade: 

 

O Decreto 4887 de 2013, que regulamenta a área que foi comprovada por 
antropólogos, agrônomos, comprovada por relatório técnico. Dizem que é 
inconstitucional, teve uma votação em novembro, um juiz concordou com 
parte do decreto 3239/2003, outro pediu vistas.O decreto de 
inconstitucionalidade esta acontecendo desde de 2004 (Raimondo, 2017. 
Grifo nosso). 
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Na tentativa de melhor dispor a pesquisa tratamos a realidade local que nos 

cabe melhor exemplo de realidade quilombola.  

O acesso torna-se impossibilitado quando tem períodos com muita chuva, 

lembrando que o transporte é do município e que quando a estrada está ruim não 

tem acesso. 

No que se refere à Educação Especial, especificamente com o tema 

Dificuldades de Aprendizagem, ocupam papel fundamental no processo de 

desenvolvimento do sujeito e necessitam de atenção especial. As dificuldades de 

aprendizagem se apresentam, na maioria das vezes, relacionadas a problemas de 

outras naturezas, principalmente os de ordem emocional e comportamental. 

Para a superação das dificuldades de aprendizagem está a função da 

Psicopedagogia que traz contribuições importantes para o âmbito dos diagnósticos, 

intervenções e tratamentos. O diagnóstico requer muita atenção e leva em 

consideração os fatos declarados direta ou indiretamente pelo sujeito em análise. A 

estigmatização da Educação Especial remete para o domínio da patologia individual, 

um fenômeno social que é seletivo, massivo e precoce. 

A aprendizagem não acontece apenas no ambiente escolar, haja vista que 

por meio de conflitos, reflexões e até mesmo retrocessos. As dificuldades de 

aprendizagem por vezes se tornaram alvo de investigação na área educacional. Mas 

como pudemos descrever no trabalho em anexo, a busca sobre o tema, a área das 

dificuldades de aprendizagem voltada a estudantes quilombolas nos sites de busca 

da Capes, tem sido algo insuficiente. Em se tratando de dificuldades de 

aprendizagem de estudantes quilombolas essa temática torna-se quase invisível.  

Portanto, as dificuldades de aprendizagens podem se apresentar de variadas 

formas. No caso dos estudantes quilombolas, um sofrimento psíquico produzido por 

condicionantes racistas. Assim as comunidades negras atualizaram dinâmicas para 

a manutenção de identidades e saberes locais, ainda distantes e distintos das 

ciências psicológicas.  

Esse sofrimento psíquico precisa de um acolhimento que tenha como meta a 

reconstrução simbólica permitindo um ambiente adequado no ambiente escolar para 

que os efeitos degradantes percam sua força psíquica mediante vínculos 

compartilhados. 
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Além do conflito em que a comunidade se encontra na luta pela titulação das 

terras herdadas ainda existe um conflito interno entre os membros da comunidade. 

Esse conflito existe porque alguns não concordam com a divisão dos terrenos, com 

pessoas de fora da comunidade que pedem um espaço entre eles e também pela 

construção da escola e benfeitorias na comunidade. 

Segundo o vice-presidente da Associação Heleodoro, a construção da escola 

quilombola na comunidade deve acontecer no segundo semestre do ano de 2018, 

juntamente com outros benefícios: 

 

O deputado que nos atende em Curitiba se comprometeu com a 
comunidade na construção de uma escola piloto, um container equipado 
com ar condicionado e demais equipamentos necessários. Aqui no nosso 
quilombo e em outro que eu esqueci o nome. Se isso não der certo, do 
mesmo jeito no segundo semestre de 2018, será construída no modelo 
tradicional. O ofício foi entregue pelo prefeito no dia 20 de novembro de 
2017, o projeto não precisa, por ser um modelo projeto piloto (Raimondo, 
2017. Grifo nosso). 
 

 

Assim, aguardamos os novos acontecimentos junto à comunidade, que se faz 

nosso interesse pela conquista de melhorias. Essa pesquisa poderá dar 

continuidade a projetos educacionais que possam auxiliar a comunidade em seu 

crescimento e fortalecimento dos laços culturais. Junto aos projetos educacionais 

estamos buscando manter vínculos com a saúde e a educação. 
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APÊNDICES 

 

Quadro 1 – Levantamento de teses e dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações – BRDT 

Teses escolhidas para análise do objeto de estudo 

 

Objeto de estudo Áreas Metodologia Resultados apontados 

A preservação 
cultural o papel da 
escola em 
comunidades 
quilombolas do Rio 
de Janeiro. 

 

Educação, 
Dissertação. 

Identificar se o 
trabalho desenvolvido 
nas escolas vem 
contribuindo para a 
compreensão quanto 
à preservação das 
culturas da 
comunidade 
quilombola e as 
relações de seus 
sujeitos com a própria 
cultura e identidade. 

Suportes legais que contribuem 
para educação quilombola, 
porém uma realidade distante 
dos objetivos propostos pela 
legislação. Ausência de um 
Projeto Político Pedagógico 
com a tradição da comunidade 
que se insere inviabiliza a 
contribuição da escola em 
relação a divulgação e 
preservação da cultura 
quilombola. 

Processos de 
interação entre as 
populações humanas 
e os recursos 
naturais, dando 
atenção especial às 
percepções e aos 
conhecimentos. 

Educação e 
Gestão 
Ambiental. 
Dissertação. 

Análise de conteúdos 
a partir do registro de 
narrativas por meio de 
entrevistas 
semiestruturadas. 

Algumas mudanças foram 
observadas, principalmente 
pela incorporação de técnicas 
de agroecológicas, a partir de 
recursos oferecidos na área. A 
comunidade demonstra grande 
interesse em ampliar seus 
conhecimentos, por que eles 
sempre se reconhecem nos 
conhecimentos adquiridos. 

Práticas e evento de 
letramento em uma 
comunidade 
remanescente de 
quilombola. 

Dissertação, 
Educação. 

Realizar um estudo 
das práticas e dos 
eventos letramento 
dos alunos de uma 3º 
serie de uma escola 
municipal, a fim de 
analisar a inter-relação 
dessas práticas 
institucionalizadas 
com os múltiplos 
letramentos situados 
na matriz social mais 
ampla: a comunidade. 

Portanto, como contribuição 
desta pesquisa, com os dados 
analisados e resultados aqui 
alcançados, espera-se que a 
escola Aleixo Pereira Braga I 
busque a integração entre os 
letramentos processados na 
escola, dominantes, canônicos 
e institucionalizados, 
valorizados socialmente, e os 
letramentos vernaculares 
vivenciados pelos alunos na 
comunidade, tendo como eixo 
estruturador a prática social de 
uso da leitura e da escrita. 

 

Experiências 
extraídas da relação 
direta com a vida que 
pulsa em um grupo 

Tese, 
Educação. 

Investigar as práticas 
de produção escrita 
desenvolvidas no 

contexto escolar de 

Nessa perspectiva, a 
Comunidade em estudo poderá 
se beneficiar com os resultados 
desta pesquisa, na medida que 
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representativo de 
sujeitos 
remanescentes de 
quilombos. 

remanescentes 
quilombolas e nos 
usos cotidianos dos 
sujeitos da pesquisa. 

há uma escola remanescente 
de quilombos no contexto 
investigado e seu tema 
privilegia a educação básica. 
Do ponto de vista histórico-
social, a comunidade 
consultada, durante o 
desenvolvimento da pesquisa 
de base etnográfica, indicou 
que os dados podem beneficiá-
los ao fazerem parte de uma 
publicação com vistas ao uso e 
divulgação de sua cultura sócio-
histórica e considerando as 
suas vozes. 

Contornos 
pedagógicos de uma 
educação escolar 
quilombola. 

 

 Educação, 
Doutorado. 

 

Analisar a 
conformação de 
algumas políticas 
educacionais 
diferenciadas a estas 
populações, além de 
verificar como se dá a 
participação das 
comunidades nesses 
processos educativos 
e de que forma a 
especificidade 
reclamada pelas 
comunidades 
remanescentes de 
quilombos tem sido, 
ou não, contemplada 
na formulação de tais 
propostas.  

A partir da promulgação da Lei 
10.639/2003, até o momento 
atual, houve a maior produção 
de material didático e 
pedagógico da história do 
Brasil, com relação a temática 
das relações etnicorraciais e da 
História e Cultura africana e 
Afro Brasileira. 

Quilombo, cultura e 
política: uma 
etnografia das 
políticas culturais na 
comunidade de 
Castainho. 

 Antropologia, 
Dissertação. 

 

Analisar situações e 
práticas discursivas 
que envolvem o 
planejamento e a 
implantação de 
políticas culturais em 
comunidades 
tradicionais, tomando 
como ponto de partida 
a comunidade 
quilombola de 
Castainho. Um estudo 
de caso foi realizado a 
partir de duas ações 
desenvolvidas na 
comunidade 
quilombola, ambas 
financiadas por órgãos 
públicos. 

Por fim, considero importante 
ressaltar que os dados 
etnográficos levantados no 
decorrer deste trabalho nos 
levam a um importante 
processo de culturalização da 
política, onde a cultura passa a 
ser mobilizada como um 
instrumento de acesso às 
políticas públicas pelas 
comunidades tradicionais. 
Desta forma, Castainho 
enquanto um sítio no interior de 
Garanhuns, luta por recursos e 
ações políticas junto com as 
demais comunidades do estado 
na mesma situação.  

Analisar como estão 
sendo conduzidas as 

Educação, 
Dissertação.  

Compreender como as 
questões de raça e 

Os dados evidenciam que as 
questões étnico-raciais estão 
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questões de raça e 
etnia nas aulas de 
língua inglesa. 

 
etnia têm sido tratadas 
nas aulas de língua 
Inglesa. Como a 
professora encaminha 
as atividades, como as 
questões sócias de 
raça são tratadas nas 
aulas de Língua 
Inglesa. 

silenciadas nas aulas de língua 
Inglesa, os alunos mostraram 
dificuldades de definir a sua 
etnia e a sua cor. Também 
demonstram não saber o que é 
um quilombola e desconhecem 
a história da comunidade Paiol 
de Telha, visto que a escola 
tende alunos que vivem nos 
quilombos e alunos 
quilombolas. 

O objeto de estudo se 
baseia na Identidade 
da comunidade. 

Ciências 
Sociais, 
Dissertação. 

 

 

Evidenciar o processo 
de identificação 
étnico-urbana do 
grupo engajado na 
ancestralidade negra, 
concernente a alguns 
moradores, bem como 
o processo fundiário 
contextualizado no 
espaço urbano, 
havendo uma 
formação de 
organização espacial 
e social própria do 
lugar, bem como 
sentidos de 
pertencimentos com o 
seu território 
enraizados em redes 
de solidariedade 
pertencentes à 
comunidade. 

Os moradores mostram-se 
preparados para combaterem o 
desafio de autoafirmação como 
remanescentes de quilombo 
através de seu processo de 
identificação territorial, 
possibilitado a partir da 
resistência do grupo à 
construção de um patrimônio 
cultural e histórico, que 
contempla a pluralidade da 
gente brasileira. 

Conhecer o entorno 
da Comunidade 
Escolar. 

 

Educação, 
Dissertação. 

Caracterizar as 
instalações da escola, 
a dinâmica do número 
de matrículas, 
aprovação, evasão e 
repetência do corpo 
discente, o nível de 
instrução dos 
professores e da 
equipe técnica, as 
atividades lúdicas e 
recreativas, e a 
inserção no meio em 
que está buscando 
conhecer a cultura 
escolar. 

Reconhecemos que, embora 
lentamente, a escola que 
estudamos recebeu 
esporadicamente melhorias. 
Entretanto, não é possível 
prever quando as questões 
levantadas serão respondidas. 
Elas dependem de muitas 
variáveis, sobretudo oriundas 
de propostas das diferentes 
instancias administrativas de 
governo. 

Analisar documentos 
sobre as políticas 
públicas de 
regularização 
fundiária de territórios 
quilombolas. 

Antropologia, 
Doutorado. 

Análise das políticas 
públicas de 
regularização fundiária 
de territórios 
quilombolas do Sul do 
País. 

Como pudemos observar, 
existem grandes resistências 
em relação ao reconhecimento 
com ênfase na dimensão 
territorial. Os negros não são 
vistos como tendo ou 
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pretendendo ter uma identidade 
cultural distinta da população 
brasileira em geral, tal como os 
grupos indígenas, justifiquem 
direitos coletivos. 

Entrevistas 
estruturadas sobre o 
tema. 

Comunicação e 
informação, 
Doutorado. 

Abordagem qualitativa 
para compreender a 
cidadania dos 
quilombos na prática 
cotidiana. 

Percebemos que os 
quilombolas por um lado lutam 
para manter as práticas 
cotidianas e por outro, 
mobilizam-se para ampliar o 
acesso a comunicação. Pois 
entendem que os meios de 
comunicação podem auxiliar 
nos processos de 
emancipação. 

Conflito pela terra e 
especificamente as 
invasões. 

Administração, 
Dissertação. 

Metodologia empírica, 
aproximando o 
pesquisador do objeto 
pesquisado, com os 
conflitos fundiários 
(questionários e 
entrevistas) aplicado a 
população específica. 

Conclui-se que o problema das 
invasões é expressivo e tem 
importantes efeitos sobre as 
decisões de investimentos dos 
produtores rurais paranaenses. 
A insegurança gerada no setor 
agrícola e a “rivalidade” entre 
os grupos de produtores rurais 
e movimentos são visíveis e 
preocupantes. 

A identidade 
quilombola. 

Educação, 
Doutorado. 

Levantamento 
bibliográfico, 
entrevistas abertas e 
com roteiro. Busca da 
identidade e 
autorreconhecimento 
quilombola. 

Sendo assim, os professores 
reconhecem que a identidade 
quilombola mostra-se ainda um 
desafio frente as questões 
históricas e socioculturais 
desse quilombo. E frente aos 
acontecimentos, mostra-se num 
cenário de tensões, de luta e 
resistência com fins a 
manutenção e desenvolvimento 
de suas culturas e tradições. 

Reconstrução da 
história do quilombo 
Mumbuca. 

Educação, 
Dissertação. 

Metodologia sobre a 
trajetória/história real 
do quilombo. 

Por fim, este espaço afirmando 
que tanto a Mumbuca, quanto 
outras comunidades anônimas 
querem reivindicar para a  
história do Brasil um espaço e 
importância como parte das 
“coisas miúdas”, do micro, do 
particular no geral. Não se pode 
mais aceitar que a história 
contemple só o que é 
generalizante, porque perde em 
riqueza quando se aprofunda 
apenas em conceitos abstratos 
e longe do que poderia 
representar a particularidade do 
cotidiano, longe das práticas 
culturais que representam 
formas de resistência  
inteligente, e longe da luta 
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anônima ainda pouco explorada 
pelas ciências sociais. 

A moralidade de 
meninas quilombolas. 

Educação, 
Dissertação. 

Identificar os anseios 
das meninas 
quilombolas da 
comunidade por meio 
de relatos, entrevistas 
e observações. 

Para além do julgamento moral, 
pude verificar que Invernada 
Paiol de Telha está sofrendo, 
mesmo que suas 
ressemantizações justifiquem 
esse contexto, o 
enfraquecimento de sua 
identidade e de seus valores. 

Processos envolvidos 
na construção de 
identidade 
quilombola. 

Educação, 
Mestrado. 

Vivenciar aspectos da 
vida dos sujeitos e 
desenvolver um 
trabalho que relaciona 
o estar no campo 
como sujeito que 
pesquisa. 

Devemos considerar que 
também esteja presente no 
debate sobre os quilombos 
urbanos a maior visibilidade dos 
quilombos, dos conflitos em 
torno da posse da terra e da 
legislação relativa às 
comunidades quilombolas na 
atualidade. 

Diversidade Cultural 
Negra. 

Educação, 
Mestrado. 

Os procedimentos e 
metodologia estão 
relacionados à cultura 
Afro Brasileira 
envolvendo a micro-
sociedade escolar, 
buscando facilitar a 
aprendizagem da 
geometria   

através da cultura. 

O conhecimento matemático 
não pode ocupar um espaço 
exclusivo para uma minoria que 
visa apenas pisotear os 
oprimidos e ainda, levando as 
vantagens ao enriquecer cada 
vez mais num sistema 
excludente e perverso onde, a 
maioria da humanidade não 
tem se quer a oportunidade de 
adquirir a única herança que se 
pode ser passada, sem ser 
larapiada, de geração a 
geração: o saber. 

Quadro elaborado por Raimondo, 2015. Fonte: BDTD 
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APÊNDICE 2: Dados sobre Comunidade Paiol – 2016 

 

Fonte: Documento elaborado e fornecido ao NEAA/UNICENTRO por Eliane de Jesus de Oliveira. 
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APÊNDICE 3: Quadro alunos colégio Izabel ano 2015 

TURMA REPROVADOS AP CONS BRANCO PARDO NEGRO 

6º A 5 4 2 1 2 

6º B 5 1 2 1 2 

6º C 7 4 2 2 3 

6º D 0 8    

7º A 8 7 3 2 2 

7º B 4 12 2 1 1 

7º C 4 13 2 2  

7º D 4 5 3 1  

8º A 1 5  3 1 

8º B 3 6 2  1 

8º C 7 5 5 2  

8º D 7 4 3 3 1 

9º A 8 5 8   

9º B 10 9 8 1 1 

9ºC 6 5 3 3  

9º D 10 4 3 6 1 

1º A 6 14 6   

1º C 7 6 7   

1º D 2 3 1  1 

2º A 4 8 4   

2º B 8 5 5 2 1 

2º C 7 3 6 1  

3º A 5 10 4 1  

3º B 4 7 2 2  

Fonte: Dados referentes aos alunos aprovados e reprovados do ano de 2015, fornecido pela equipe 

pedagógica 2015 
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APÊNDICE 4: Registro sobre alunos quilombolas do colégio Izabel, 2014 – 2015. 

 

Fonte: Rascunho feito pela pedagoga. Utilizado como dados para complementação sobre matrículas 
de estudantes quilombolas da comunidade Paiol de telha. Elaborado por Raimondo, 2016. 


