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CATEGORIA ESCOLA - EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Como cultivar o sentimento de pertencimento quilombola em estudantes que se sentem 
cada vez mais distantes de suas raízes? Esse é o principal desafio enfrentado por profes-
sores/as e pela gestão de escolas localizadas em território quilombola.

A cidade de Bacabal/MA possui algumas comunidades quilombolas, a maioria tenta unir 
saberes tradicionais com conhecimentos curriculares a fim de abrir diálogo com os/as es-
tudantes. A gestora Clarice Morais, por exemplo, propôs o resgate da origem do nome da 
comunidade quilombola onde se localizava a escola, “O seco das Mulatas”, como princípio 
das atividades.  Na mesma cidade, Vanderlucia Cutrim também buscava despertar o orgu-
lho de ser quilombola. Para isso, desenvolveu uma série de atividades que colocavam os/as 
estudantes em contato com os mais velhos. Com eles, as crianças aprenderam brincadeiras 
antigas e a confeccionar brinquedos. José Alves dos Santos também apostou no trabalho 
de campo junto à comunidade para promover a aproximação dos/das estudantes com sua 
história quilombola.

José Alves dos Santos Júnior - Santa Luzia/PB
Prática: Sou negro, sim! Construindo a identidade racial pela diversidade a partir de 
uma cultura de paz
Nível: Ensino Fundamental 
O que fez: Atividades interdisciplinares (História, Artes, Música, Geometria Africana, Geogra-
fia, Português) como palestras, trabalho de campo junto à comunidade quilombola de área 
urbana, criação de grupos culturais. O conteúdo foi apresentado  em uma Mostra, além de 
uma caminhada que estreitou os laços com a comunidade. 
Resultados: Redução da violência e melhoria na aprendizagem.
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Clarice Morais Araújo – Bacabal/MA
Prática: Minha comunidade, minha história
Nível: Educação Infantil e Ensino Fundamental
O que fez: Pesquisa de campo que subsidiou a dramatização e musical teatral. Entre outras 
atividades realizadas estão: construção conjunta de calendário sociocultural, pesquisa com 
os/as mais velhos/as e elaboração de painel com os heróis locais, composição coletiva de 
músicas, entre outras. Formações cedidas pela Secretaria Municipal de Educação
Resultados: Mudança de postura com relação ao pertencimento quilombola.
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Vanderlucia Cutrim de Sousa - Bacabal/MA
Prática: Identidade e educação quilombola
Nível: Educação Infantil e Ensino Fundamental
O que fez: Confecção de brinquedos antigos e de brincadeiras ensinadas pelos mais velhos, 
valorização de penteados afro, visita a atividades culturais como apresentações de bumba-
meu-boi e tambor de criola.
Resultados: A autodeclaração dos/das estudantes enquanto negros e quilombolas. 


