
10Balanço Nacional é referência a um estudo do acervo de práticas pedagógicas e de gestão escolar das 6 edições do “Prêmio Educar 
para a Igualdade Racial e de Gênero”, feito pelo CEERT em parceria com a UNESCO e com o MEC nos anos de 2013 e 2014. Este 
estudo se utilizou do que chamamos de práticas cases (174 práticas pedagógicas e de gestão escolar) e teve por objetivo de aprimorar 
e contribuir para o balanço dos 10 anos da implementação da Lei 10.639/2003.
11Resolução CNE/CEB 8/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de novembro de 2012, Seção 1, p. 26.

Um dos eixos contemplados pelo Programa Brasil Quilombola se refere à Educação. Isso 
nos leva à reflexão sobre qual educação pode atender a demanda em jogo dos grupos 
quilombolas. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI/MEC) organiza as ações dirigidas às comunidades quilombolas, em duas frentes: a) 
formação de professores/as e produção material didático, b) melhoria das escolas e capa- 
citação de agentes representativos/as das comunidades.

Vale destacar que na primeira frente, educação escolar quilombola é entendida como 
uma atenção diferenciada para escolas públicas situadas em territórios quilombolas e não 
uma proposta pedagógica para uma escola quilombola singular. A segunda frente busca 
dotar os municípios que possuem presença quilombola, com recursos, objetivando me-
lhorar as escolas situadas nesses locais. Entretanto os estudantes quilombolas continuam 
enfrentando problemas de evasão, discriminação, repetência e outros que os impelem a 
desistirem da escola.

Desse modo o debate tende a avançar para a incorporação ou não das especificidades 
sociais e históricas com temas relativos à diversidade étnico-racial e/ou a formulação de 
uma política educacional voltada para estas comunidades, a exemplo do que já ocorre com 
a educação indígena.

Nos últimos dois anos, o CEERT resolveu dar um passo importante para auxiliar na visi-      
bilidade da educação escolar quilombola ao incorporá-la na 7ª edição do Prêmio Educar 
para a Igualdade Racial e de Gênero. Os dados do Balanço10 das seis edições do Prêmio, 
realizado pelo CEERT com apoio da Unesco apontavam para a importância de trabalhar-
mos mais detidamente esta dimensão da educação básica  e a elaboração das Diretrizes 
Nacionais de Educação Escolar Quilombola11 veio  reafirmar esta necessidade. A equipe 
entendeu que esse seria um caminho de amadurecimento do Prêmio Educar ao enxergar a 
educação de qualidade como um elemento estruturador da resistência quilombola.

Muitos foram os desafios colocados desde o início. Até mesmo a forma de comunicar a 
abertura do edital foi modificada para atender as especificidades de algumas regiões com 
pouco ou nenhum acesso à internet e distantes de pontos urbanos.
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Hoje, no Brasil temos cerca de 1.250 escolas quilombolas, elas se dividem entre as uni-
dades de ensino localizadas em territórios quilombolas e aquelas que atendem parte signi- 
ficante de seus estudantes oriundos desses territórios. Temos cerca de 1.700 comunidades 
quilombolas certificadas, segundo Fundação Cultural Palmares, destas apenas 185 têm a 
titulação das terras.

Sem dúvidas, há muitas particularidades envolvendo a educação escolar quilombola. É 
necessário compreender a realidade das escolas quilombolas no campo, onde hoje estão as 
escolas públicas. A escola pública, neste contexto, nem sempre está identificada com os in-
teresses dos trabalhadores quilombolas. Além disso, nem todo profissional que atua nessas 
escolas se identificam com a luta pela terra, e não representam os direitos e necessidades 
dos sujeitos que vivem nestas comunidades. Os quilombolas não se sentem contemplados 
com a escola do campo, mas dialeticamente pode ser um espaço de lutas e cidadania.

Diante desse cenário tão plural e por vezes conflituoso, foi com alegria que recebemos 
as inscrições dos/as professores/as e escolas quilombolas que desenvolvem práticas pe- 
dagógicas e de gestão em busca da construção de uma identidade quilombola muitas ve-
zes fragmentada pela falta de informação, silenciamento sobre a importância quilombola e 
preconceito no ambiente escolar.

Ao todo foram seis premiados/as que com suas atuações ressignificam a resistência qui-
lombola no âmbito escolar. Nas próximas páginas vocês poderão saber mais sobre cada 
um/a deles/as.
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