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CATEGORIA PROFESSOR/A - EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Professores e professoras que lecionam em escolas com crianças quilombolas enfrentam 
inúmeros desafios. Além de contemplar as atividades regulares, precisam ficar atentos na 
construção da identidade e da noção de pertencimento dos/as seus/suas estudantes. Dar 
acesso ao conhecimento científico sem negar o saber popular foi o elemento norteador da 
prática desenvolvida pela professora Josiane Cristina de Salvador/BA.

Após receberem a certificação das terras, o resgate da cultura quilombola local foi o que 
impulsionou o trabalho da professora Adélia, de Januária/MG. Os encontros com pessoas 
mais velhas da comunidade proporcionaram uma transformação nos/nas estudantes do 
Ensino Fundamental que passaram a valorizar mais suas raízes. O mote central foi a apre-
sentação aos estudantes dos utensílios domésticos quilombolas como o a unidade de me-
dida meia quarta, a balança de quatro, o ferro de passar com brasa, entre outros. Algo que 
também ocorreu em Salvaterra/PA, com os/as estudantes do professor Vinícius Darlan. O 
projeto que busca entender o fenômeno social do racismo ocorre há 5 anos na escola, ou 
seja, já apresenta elementos de institucionalização e consegue envolver toda a comuni-
dade escolar.

Em comum, os três têm ainda o trabalho de pesquisa e formação com base nas Diretrizes 
Curriculares Quilombolas.

Josiane Cristina Climaco - Salvador/BA
Prática: A Educação Física e a Lei 10.639/03 - Articulando com as matrizes africanas 
através da pedagogia histórico crítica
Nível: Ensino Fundamental
O que fez: Aulas expositivas, seminários, oficinas de dança e jogos africanos, elaboração 
coreográficas e ciclos de estudos e parceria com a Universidade Federal da Bahia. O que 
instigou a professora foi incluir as diretrizes curriculares que fundamenta a Lei nº 10639 no 
Projeto Político Pedagógico da escola. Trabalhou na disciplina de educação física, os valores 
civilizatórios da cultura afro-brasileira: corperidade, oralidade, ancestralidade, memória.
Resultados: A elevação do IDEB da escola, melhora na autoestima e a afirmação identitária 
quilombola, agora presente nos/nas estudantes. Além disso, as professoras publicaram ar-
tigos e participaram de  alguns prêmios.



35



36

Adélia dos Santos Dias – Januária/MG
Prática: Feira de conhecimento: costumes e utensílios quilombolas
Nível: Ensino Fundamental e Médio
O que fez: Produção de textos a partir das conversas com os mais velhos da comunidade 
quilombola e registro dos utensílios domésticos, dramatização com um poeta e pescador 
da região, criaram desenhos e peças artesanais. Todo esse material foi exposto durante Fei-
ra Cultural. 
Resultados: Envolvimento da gestão escolar, superação de preconceitos e valorização da 
comunidade. Houve também elevação do nível de aprendizagem de 85% dos/das estu-
dantes.
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Vinícius Darlan Silva de Andrade – Salvaterra/PA
Prática: 5ª Semana integrada de combate ao racismo
Nível: EJA – Ensino Médio
O que fez: Ciclo de palestras e caminhada de combate ao racismo. Confecção de cartazes, 
painéis, elaboração de redações, pinturas de adinkras (Símbolos desenvolvidos pelos Akan, 
grupo cultural do Oeste africano. Cada símbolo está associado a um provérbio ou ditado espe-
cífico. O conjunto desses símbolos é chamado de adinkra).
Resultados: A redução da evasão escolar e melhora na autoestima dos/as estudantes ne-
gros/as.
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