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Interessado: Conselho Estadual de Educação do Maranhão 

Assunto: Diretrizes Estaduais Curriculares para a Educação Escolar Quilombola no Sistema 

Estadual de Educação do Maranhão.  

Relatores: Comissão instituída Portaria n° 29/2019-GP/CEE composta pelos Conselheiros(as)  

Roberto Mauro Gurgel Rocha, Laurinda Maria de Carvalho Pinto, Maria Elizabeth Gomes e Maria 

Eunice Campos Brussio.. 

Parecer nº 

212/2020- CEE/MA 

Conselho Pleno Aprovado pelo Conselho Pleno 

em:  16/11/2020 

 

 

I- RELATÓRIO:  

A então Presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, 

Maria do Socorro Azevedo Carneiro, em 07 de agosto de 2019, pela Portaria n° 

029/2019-GP/CEE, designou “os Conselheiros Maria Vitória Bouças Bahia Silva, 

Maria José Palhano Silva, Maria Elizabeth Gomes Braga, Maria Eunice Gomes 

Brussio e  Roberto Mauro Gurgel Rocha”, para, sob a presidência da primeira 

dos designados, integrarem Comissão para elaborar Anteprojeto de Resolução 

sobre Diretrizes para a Educação Escolar Quilombola no Sistema Estadual de 

Educação do Maranhão.  

A Comissão iniciou seus trabalhos definindo uma estratégia de atuação, 

identificando estudos feitos em outros estados brasileiros e documentos atuais 

correlatos. Contudo, com o fim de mandato de Conselheira, da Professora Maria 

Vitória Bouças Bahia Silva, houve uma rápida interrupção nos trabalhos. Em 8 

de outubro, pela Portaria n° 029/2019-GP/CEE, a Presidente em exercício do 

CEE/MA, Elizabeth Pereira Rodrigues, reiterou os nomes da Comissão e, com o 

afastamento da Presidente indicada anteriormente, designou a Conselheira 

Maria José Palhano Silva, para a sua presidência. Foi estabelecido um plano de 

trabalho constante de sessões de estudo de legislações e normas, conhecimento 

de experiências, análise de obras existentes sobre o assunto, bem como, 
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contatos, com instituições e organizações que tratam da questão quilombola. 

Viu-se igualmente a necessidade de consulta a militantes, profissionais e 

estudiosos da realidade e história dos quilombolas. Estabeleceu-se ainda, que 

se teria um método de trabalho dialógico e participativo, incluindo pequenos 

seminários, visita a escolas quilombolas, audiência pública e que, após a 

aprovação das Diretrizes em plenária do Conselho, deveria ser realizado um 

seminário, reunindo todos os segmentos envolvidos no processo de elaboração 

e demais interessados, para divulgação do documento aprovado e 

estabelecimento de estratégias de implementação do mesmo.  

Foi sendo cumprindo gradativamente o plano elaborado com reajustes, 

mas, com dificuldades, em função do processo de doença (por meses) e, depois 

de meses, seguido do falecimento da então Presidente Maria José Palhano 

Silva, grande liderança quilombola e também articuladora com movimentos 

sociais. Vale destacar que, em 6 de dezembro de 2019, pela Portaria n° 

040/2019-GP/CEE, a nova Presidente eleita para o Conselho Estadual de 

Educação do Maranhão, Soraia Raquel Alves da Silva, prorrogou o trabalho da 

Comissão até 9 de abril de 2019 e incluiu na Comissão a Prof.ª Laurinda Maria 

Carvalho Pinto, competente educadora com conhecimento da experiência 

educacional quilombola. Embora abalada pela questão de saúde e morte de 

Maria José Palhano Silva, a Comissão continuou funcionando com relativa 

normalidade. Teve a oportunidade de consultar e ouvir depoimentos de 

especialistas e servidores públicos, que, por interesse declarado, passaram a 

participar da Comissão das Diretrizes da Educação Escolar Quilombola. São 

citados os seguintes: Prof. Adomair O. Ogunbiyi, Profª. Claudeth de Jesus 

Ribeiro, Profª. Cidinalva Silva Câmara Neris, Profª. Ilma Fátima de Jesus, Prof. 

Joao Batista Cardoso Botelho, Profª. Maria do Socorro Coelho Botelho, Profª. 

Maria do Socorro Guterres e Profª. Marinildes Pereira Martins. Já com o novo 

grupo, foi feito um estudo também em relação aos referenciais curriculares para 

a Educação Escolar Quilombola do Estado do Maranhão, encaminhado pela 

Secretaria do Estado da Educação e distribuído para estudo da Câmara de 
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Educação Básica do Conselho, tendo sido designado para análise o Conselheiro 

Roberto Mauro Gurgel Rocha, membro da Comissão das Diretrizes para a 

Educação Escolar Quilombola. Foi feita uma apreciação pelo grupo, em função 

da identidade do assunto com o trabalho da Comissão.  

Em maio de 2020, com o falecimento da Presidente Maria José Palhano 

Silva, a Conselheira Laurinda Maria de Carvalho Pinto assumiu a presidência da 

Comissão, dando prosseguimento aos trabalhos. Considerando a 

impossibilidade de realização das visitas às experiências, deu início a um 

processo de escutas online, que complementaram os estudos que continuaram 

sendo feitos. 

Em 17 de junho, foi realizada a primeira reunião da escuta com dirigentes 

de entidades não-governamentais do movimento negro e de controle social, 

lideranças comunitárias,  representantes de escolas quilombolas, contando com 

do Centro de Cultura Negra(CCN), Grupo de Mulheres Mãe Andreza, Movimento 

Negro Unificado - MNU, Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico 

Racial do Maranhão (FEDERMA), Fórum Estadual de Educação do 

Maranhão(FEE), Conselho Estadual da Igualdade Racial, Conselho Estadual da 

Mulher, Pastoral do Negro do Maranhão. E também com a presença do 

Secretário de Estado da Educação Felipe Camarão, da Presidente do Conselho 

Estadual de Educação, Soraia Raquel Alves da Silva, da Secretária Adjunta de 

Igualdade Racial, Socorro Guterres, do Presidente da União Nacional dos 

Conselheiros Municipais UNCME/MA, Emerson Silva. Participaram da segunda 

escuta, representantes institucionais quilombolas, o Secretário extraordinário de 

Igualdade Racial Gerson Pinheiro, representações da SEDUC, da UNDIME, da 

UNCME, do IFMA e da UFMA. 

O terceiro encontro realizado em 31 de julho, teve como objetivo o 

conhecimento da proposta das Diretrizes Nacionais Operacionais para a 

Qualidade das Escolas Quilombolas, da Comissão de Estudos das Relações 

Étnico Raciais da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de 

Educação, contando com a presença da Conselheira Suely Melo de Castro 
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Menezes e da Consultora Adriane Menezes, que apresentaram o documento 

proposto. Em 21 de agosto, teve lugar a quarta escuta, tendo como convidados 

o Secretário de Educação de São Luís, Professor Moacir  Mendes Feitosa, que 

foi presidente da Câmara de Educação Básica e membro da comissão que 

elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Quilombola, 

quando participava do Conselho Nacional de Educação e a professora Maria 

Auxiliadora Lopes, que teve participação tanto na elaboração das Diretrizes 

Curriculares Quilombolas no CNE, como nas Diretrizes Operacionais, ora sendo 

definidas. Teve-se, em seguida, em 11 de setembro, a presença de 

representantes do Ministério Público Estadual, com a coordenação da Dra. Karla 

Adriana Farias e, em outro momento, do Presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos da População Quilombola no Congresso Nacional, deputado federal Bira 

do Pindaré, que esteve presente na comissão em 04 de outubro de 2020. 

 

II - PARECER  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A elaboração de diretrizes em qualquer trabalho é uma atividade de 

grande responsabilidade, na medida em que estabelece a linha reguladora de 

criação e procedimentos para o alcance dos objetivos que se pretende alcançar. 

Igualmente importante é o estabelecimento de uma estratégia, no sentido 

de pôr em prática os preceitos estabelecidos com medidas de operacionalidade, 

em que, além das responsabilidades próprias, também sejam previstos 

parceiros, no intuito de alcançar os objetivos pretendidos.  

Nessa forma de pensar, o Conselho Estadual de Educação do Maranhão, 

ao procurar definir Diretrizes Estaduais para a Qualidade da Educação Escolar 

Quilombola, optou pelo estabelecimento de indicativos, tanto no campo curricular 

como no que se refere às questões operacionais. Levou-se em conta inclusive 

que muitas vezes leis e atos normativos de grande importância são 
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estabelecidos, mas não cumpridos, pela falta de seu conhecimento ou cobrança 

de quem de direito. Além disso, cada vez mais sente-se a falta das ações 

parceiras, que têm na Constituição Brasileira, em seu art. 211, a criação da figura 

jurídica de Regime de Colaboração, o qual estabelece a organização dos 

sistemas de ensino dentro de uma visão colaborativa e, em consequência, 

aumenta sua ação incorporando segmentos da sociedade. A Lei n° 13.005, de 

25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, em seu artigo 

7º, estabelece a forma de cumprimento do regime de colaboração, qual seja, 

mediante o exercício de práticas corporativas, participativas e democráticas.  

Além do respeito ao que define a Constituição do país, considerando que 

se trata de estabelecer diretrizes em relação a um segmento específico da 

sociedade, no caso, a população quilombola, procurou-se tornar como referência 

documentos que tratam deste grupo populacional, tendo maior destaque o 

Parecer CNE/CEB n° 16/2012 e a Resolução n° 8/2012. que define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Teve-se chance de 

estudo de outras legislações mundiais, nacionais, regionais e locais, inclusive da 

Resolução nº 060/2010-CEE/MA, que estabelece normas complementares para 

inclusão do estudo da História e Cultura Afro Brasileira nas instituições de Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio integrantes do Sistema Estadual de Ensino do 

Maranhão.  

Mais recentemente, tomando conhecimento da existência no Conselho 

Nacional de Educação de uma Comissão de Estudo das Relações Étnico-

Raciais em sua Câmara de Educação Básica, com a responsabilidade de 

definição de Diretrizes Nacionais Operacionais para a Qualidade das Escolas 

Quilombolas, procurou-se manter contato com os membros da Comissão 

chegando-se a realizar uma sessão de escuta, conforme relatado anteriormente. 

Merece destaque, conforme já enfatizado no relatório do presente 

parecer, a realização das reuniões de escuta com lideranças quilombolas, 

dirigentes institucionais, professores, técnicos e gestores de escolas 
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quilombolas, intelectuais orgânicos do movimento quilombola e representação 

política.  

Também deve-se mencionar estudos em livros e outros documentos 

referentes, de modo geral. à história e cultura da população afrodescendente 

brasileira.  

Convém salientar especialmente a presença de colaboradores, 

especialistas e militantes da causa quilombola, que trouxeram à equipe do 

Conselho suas concepções e vivência prática, contribuindo para o 

estabelecimento do marco referencial das diretrizes estabelecidas na Resolução 

decorrente do presente parecer. 

 

III - O Currículo 

 

No Brasil, as discussões referentes à questão do currículo tiveram a sua 

efervescência com o escolanovismo, levando hoje, segundo o Dicionário Crítico 

da Educação, a ser entendido “como um artefato cultural, na medida em que 

traduz valores, pensamentos e perspectivas de uma determinada época ou 

sociedade, sendo enfatizado também como uma forma de construção de 

identidades e subjetividades”. (Dicionário Crítico da Educação, Belo Horizonte: 

Dimensão, 2014, p. 12).  

Como assinala Miguel Arroyo em seu artigo sobre os movimentos sociais 

e a construção de outros currículos, “as práticas docentes e discentes são 

condicionadas pelos currículos” e ele salienta que “o currículo condiciona o 

direito à educação, ao conhecimento, aos valores, à cultura aos educandos que 

frequentam a escola”, sustentando que "uma escola sem conteúdos culturais é 

uma ficção, uma proposta vazia, irreal e irresponsável", enfatizando que "o 

conteúdo cultural é a condição lógica do ensino e o currículo é a estrutura dessa 

cultura".  Em função desse posicionamento, ele destaca a necessidade de que 

se repensem e reelaborem os currículos na formação de docentes- educadores 
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e os currículos das escolas do campo, dos indígenas e dos quilombolas, com 

dimensões que destaquem a diversidade de movimentos sociais.  

Para Arroyo:  

 

Se o currículo é a síntese do conhecimento e da cultura, a primeira 
questão a colocarmos é que conhecimento e que cultura fazem parte 
dos currículos de formação e das escolas e como abri-los a que 
conhecimentos, culturas valores vêm sendo produzidos pelos 
movimentos sociais do campo, indígenas quilombolas (ARROYO, 
2015, p.01). 

 
E, em outro momento de seu artigo, ele acentua criticamente: 

 
Ainda predomina a visão de que a escola, o currículo comum, a 
formação e o aprendizado de habilidades, conhecimentos comuns 
igualará as diferenças sociais. Este ideário político e essa auto- 
identidade da educação, de suas políticas, de currículos, ser a matriz 
equalizante das desigualdades sociais, econômicas, políticas, alimenta 
as Diretrizes Curriculares e sua ênfase no núcleo nacional comum 
equalizante desde que todos tenham acesso à escola em igualdade de 
condições (ARROYO, 2015, p.08). 
 

Na defesa de um currículo com ênfase na diversidade cultural, ele 

reafirma sua posição crítica, destacando que "os diferentes, ao se afirmarem em 

cidadãos exercendo uma cidadania radical desconstroem essa ênfase das 

diretrizes curriculares na formação comum para o exercício da Cidadania". E 

conclui sua análise destacando que “os movimentos sociais nos apontam para a 

construção de outros currículos, na medida em que defendem ocupar o latifúndio 

do saber, as escolas, as Universidades, os currículos para plantar e afirmar 

outros conhecimentos. "Para afirmar-se produtores de outras culturas e valores". 

Na direção da mesma proposta de Arroyo, em favor de uma 

democratização radical dos atos dos currículos, Roberto Sidnei Macedo defende 

a proposição de uma etno - educação crítica, "pela afirmação dos 

pertencimentos culturais, construídos racionalmente nos lugares em interlugares 

onde convivemos", pois " a educação deve se constituir num cenário favorável a 

construção de uma cidadania plural, mediada por um aguçado senso crítico ou 
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melhor intercrítico" (MACEDO, 2007, p. 41). E ele insere a questão do currículo 

em uma dimensão mais ampla, cultivando a  

 

renúncia a uma visão simplificada do conhecimento e o 
reconhecimento de necessidade de um pensar ao mesmo tempo 
sistêmico e de rigor hermenêutico, a perspectiva intercultural como 
inspiração mediadora e a noção de intercrítica como dispositivo 
diferenciador e ao mesmo tempo igualitário (MACEDO, 2007, p. 41). 

 

O autor defende a relevância de se realçarem criticamente as referências 

aos diferentes canais e diferentes formas de mundo, mas que se busque também 

ser inspiração fundante, que se busque a alteridade... O que é importante 

ressaltar é que para aproximar-se de como o outro experimenta a vida e a 

formação, faz-se necessário o exercício sensível e difícil de sairmos de nós 

mesmos. 

Na direção de práticas das comunidades e escolas quilombolas, a 

professora e grande educadora caxiense Josiane Maia, em seu livro "Herança 

Quilombola Maranhense: história e estórias", fruto de sua tese de doutorado, 

procurou responder duas amplas perguntas para sua pesquisa sobre o papel das 

narrativas orais contadas por adultos nessas comunidades: a influência das 

narrativas populares publicadas ao longo da história da Literatura brasileira e o 

papel da Literatura Infanto-juvenil na formação do ser humano.  

No trabalho ela questiona o fato de que: 

 

Na contramão dessa demonstração de apego as tradições, 
observamos que o currículo escolar implantado nas comunidades 
pesquisadas, ignora essas manifestações culturais: as narrativas não 
são contadas nas escolas, as festas não são incluídas nos calendários 
das comemorações, tampouco o problema de reconhecimento das 
comunidades quilombolas é discutido por diretores e professores. É o 
saber de uma geração inteira que é que a instituição desconhece. É 
retrato da história não valorizada e de uma cultura que só não se 
extingue por que resistência tem sido motor das comunidades, que 
sustentam ações das mais simples (Festa do Divino Espírito Santo, 
Festa de Reis) ás mais complexas (a Luta pelo Direito à Terra) (MAIA,  
2012, p. 38) 
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Em relação à pedagogia na educação escolar quilombola, é bom lembrar 

o conceito vigente e o que consideram alguns autores. O conceito enciclopédico 

tem como objetivo a reflexão, a crítica, a ordenação e a sistematização do 

processo educativo. Concretamente, pedagogia historicamente é vista como um 

processo de condução da aprendizagem. (Nova Enciclopédia Barsa, Volume 11, 

São Paulo, p. 203). Já Ricardo Nassif, em seu estudo sobre a “Pedagogia de 

Nosso Tempo, assinala que é difícil falar de uma pedagogia e o que é ação 

pedagógica ou pseudopedagogia, que nem sempre se encontram e até se 

conflitam, "no entanto, por cima de muita aparência, os maiores pedagogos de 

nosso tempo vieram aproximando-se de tal forma, que não poucas vezes, 

somente os separa o nome que dão aos seus pensamentos". (NASSIF, 1978, p. 

22-23). Paulo Girardelli em seu livro sobre "O que é Pedagogia", identificava as 

formas de pedagogia tradicional (PT), pedagogia nova (PN), pedagogia 

tecnicista (PTec) e tendências pedagógicas, que na época da realização de seu 

estudo não eram tendências circulantes no âmbito da ideologia dominante, no 

caso a Pedagogia Libertária (PL) a Pedagogia Libertadora (PLIB) e a Pedagogia 

Crítico-Social dos Conteúdos. Em realidade, nos dias presentes, estão vigendo 

propostas novas, mas na prática ainda é predominante a pedagogia tradicional, 

que veio no período da colonização, por meio dos jesuítas, pautada no 

transmissívismo e na disciplina principalmente, esta última influenciando na 

própria organização curricular. Mais recentemente, em seu artigo já citado 

anteriormente, Arroyo analisa a forma dos currículos em que predominava a 

expressão da cultura dominante e questiona que currículos garantiram aos 

movimentos sociais o direito de saber-se. Que saberes? Questiona como limpar 

os currículos desses ocultamentos e que conhecimentos incorporar para garantir 

às crianças e aos adolescentes, aos jovens e adultos o direito a conhecer-se, a 

entender-se e ver-se em outros conhecimentos possíveis. Quem sabe, com uma 

pedagogia de resistência e resgate histórico e de direitos fundamentais. E afirma 

ainda que: 
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Os movimentos sociais vem sendo os pedagogos que constroem 
outras representações sociais de seus coletivos, constroem e mostram 
outros saberes de si. Esses saberes, representações que os 
movimentos sociais, em sua diversidade vem afirmando, deverão ser 
os referentes para elaborar os currículos (ARROYO, 2015, p.16) 
 

Nesta direção seguiu a Comissão responsável pela elaboração das 

Diretrizes da Educação Escolar Quilombola, procurando ouvir a representação 

do movimento deste grupo étnico em suas escutas. 

 

IV - Currículo, historicidades e legislações básicas 

 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola 

contribuem para que as comunidades quilombolas possam reconhecer sua 

especificidade fundamentando-se em processos de ensino e aprendizagem que 

incluem uma pedagogia própria. As pedagogias referenciadas e conhecidas são 

as pedagogias: histórico-critica, interétnica, multirracial, multirracial popular e da 

alternância, que poderão permear as práticas pedagógicas na educação escolar 

quilombola. 

Na análise histórica do aparecimento de uma proposta de educação que 

atenda a população negra, deve-se ter como referência a figura de Cosme Bento 

das Chagas, o Negro Cosme ou como ele adotou o título de Dom Cosme Bento 

das Chagas tutor Imperador da Liberdade Bem-Te-Vi, condição em que 

participou como líder do movimento da Balaiada, chegando a liderar mais de três 

mil comandados durante a rebelião.  

Nascido em Sobral no Ceará, segundo registro no Jornal O Imparcial, foi 

um grande líder quilombola, tendo sido " Pioneiro em incentivar a educação em 

um quilombo, criando em Lagoa Amarela, uma escola para que os negros 

pudessem aprender a ler e escrever, o que na época foi um feito notável, tendo 

em vista que somente os mais abastados possuíam esse direito. (Imparcial, 

17.09.2020). 
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A esse respeito, lembramos que a história da educação brasileira não 

visibiliza as iniciativas de criação de escolas no século XIX. Entretanto, a 

Professora da UFMA, campus Imperatriz, Mariléia Cruz, (2005, p. 28) ressalta 

em livro que: 

 

Há também registro de uma escola criada pelo negro Cosme, no 
Quilombo da Fazenda Lagoa-Amarela, em Chapadinha, no Estado do 
Maranhão, para o ensino da leitura e escrita para os escravos 
aquilombados (CUNHA, 1999, p. 81). Negro Cosme foi um quilombola 
que se destacou como um dos líderes da Guerra dos Balaios, no 
Estado do Maranhão, entre 1838 e 1841. Sobre a escola do Quilombo 
Fazenda Lagoa Amarela, fomos informados no Arquivo Público do 
Estado do Maranhão de que há precária existência de fontes sobre o 
assunto, uma vez que esse quilombo teve uma existência limitada a 
dois anos, sendo posteriormente dizimados todos os seus habitantes, 
em decorrência da Guerra dos Balaios. Sua referência documental é 
expressa em uma comunicação nos altos do processo desencadeado 
no período contra o líder dos balaios. Contudo, esse fato por si permite 
que possamos inferir que mesmo durante o Império já era comum a 
preocupação dos negros em apropriarem-se dos saberes na forma 
escolar (CRUZ, 2005, p. 28). 

 

Conforme registra a obra "Estudo Rural no Maranhão: Experiências 

Recentes, Condições Educacionais e Expectativas dos povos Indígenas e 

Quilombolas". 

 

É necessário destacar que a educação sempre foi um tema de grande 
importância na trajetória do povo negro no Brasil. Sabe-se que, mesmo 
nas situações de guerra, aprender a ler e escrever era fundamental na 
perspectiva do negro. A exemplo, durante a insurreição de 1835, na 
Bahia, que foi liderada por escravos ioruba e africanos islamizados, o 
escravo Thomaz ensinava seus companheiros a ler e escrever. Outro 
exemplo verificava-se no Maranhão, uma região de muitos quilombos 
em que o preto Cosme, líder quilombola, por iniciativa própria, fundou 
uma escola no final da década de 1830, no Quilombo Lagoa Amarela, 
na cabeceira do Rio Preto, onde hoje é o município de Chapadinha. 
(SOUSÂNDRADE, 2003, p.152/153).  
 
 

Em contraponto a essa posição, merece destaque a forma como o 

governo Imperial era informado da situação da necessidade de educação para a 

população negra, por meio da leitura do célebre relatório sobre a Instrução 

Pública nas províncias do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, 



ESTADO DO MARANHÃO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PARECER nº 212/2020 – CEE/MA   Página 12 de 32 
 

Pernambuco e Bahia.  Elaborado por António Gonçalves Dias e encaminhado ao 

Imperador em 29 de julho de 1852, ao final ressaltava:  

 

Concluirei fazendo observar que duas grandes classes de nossa 
população não recebem ensino nem educação alguma: os índios e os 
escravos. No antigo regime era costume criarem-se cadeiras primárias 
nas localidades em que se estabeleciam índios novamente convertidos. 
Se não nos convém ir procurar novos índios às florestas para os 
converter e civilizar, nem mesmo olhamos de perto para a instrução dos 
aldeados, é necessidade atendermos ao menos a essa outra classe que 
entremeada com a população livre, tem sobre ela uma ação 
desmoralizadora, que não procuramos remediar. Quero crer perigoso 
dar-lhe instrução; mas por que não se há de dar uma educação moral 
e religiosa? Não será necessário prepará-los com muita antecedência 
para um novo estado a ver se evitamos perturbações sociais, que 
semelhantes atos têm produzido em outras partes, ou quando 
reivindicam por meios violentos ou quando governo imprudentemente 
generoso os surpreende com um dom intempestivo? Centenas de 
escravos existem por estes sertões aos quais se falta com as noções 
as mais simples da religião e do dever, o que não sabem ou não 
compreendem os mandamentos de Deus. Educá-los além de ser um 
dever religioso é um dever social porque a devassidão de costumes que 
neles presenciamos será um Invencível obstáculo da educação da 
mocidade (ALMEIDA, 1989, p. 364-365).  
 

         Sem querer proceder a um julgamento fora da época do ocorrido, 

parece que predominava um padrão educacional estabelecido pelos jesuítas 

para um tipo de educação doutrinária e religiosa. Deve-se lembrar que 

escandalizava as camadas sociais privilegiadas, o comportamento livre e 

libertário da população negra. Era um tempo marcado pela existência de uma 

relação intrínseca entre a Igreja e o Estado, em que predominava o modelo 

educacional formalizado na Ratio Studiorum, fundamentado em um único 

método de ensino, com ênfase na concentração, na atenção silenciosa e 

passiva, com base na repetição e memorização de conteúdo. Era organizada por 

disciplina e cobrava uma postura disciplinada dos educandos. Disciplina era a 

palavra-chave. Não se pode deixar de reconhecer que ainda hoje predominam 

traços da educação tradicional jesuítica. Não se pode também deixar de salientar 

seus esforços na educação indígena, das mulheres da época, mas pouco se 

sabe sobre sua contribuição à educação escolar quilombola. Com isso não se 
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quer diminuir a constatação da presença importante dos jesuítas na educação 

brasileira, mas, identificar formas alternativas existentes.  

No Maranhão, é importante lembrar que a iniciativa de criação de escola 

que atendesse meninas e meninos, no século XIX, foi da primeira romancista 

brasileira Maria Firmina dos Reis, uma educadora negra à frente do seu tempo, 

que incluía meninas quando o acesso à educação era privilégio dos meninos, 

tendo lecionado até a metade da década de 1890, educando crianças, quando, 

um ano antes de deixar a escola pública, fundou uma escola mista e gratuita.  

A respeito de educadores maranhenses de destaque, Rodrigues afirma 

que Hemetério José dos Santos, um educador negro desconhecido da história 

de nossa Educação, nasceu em 1858, em Codó, Maranhão, conforme pesquisou 

no Arquivo Público do Maranhão, relatando que a vida desse homem negro do 

final do século XIX e início do XX, tem uma “atuação como homem de letras nos 

primeiros anos da república brasileira”. Como professor, “fez da sua vida uma 

luta contra o preconceito e discriminação racial usando competentemente as 

letras no travamento desses embates”.  

 

Clóvis Moura aborda na obra “Rebeliões da Senzala: quilombos, 

insurreições, guerrilhas” (2014, p. 197) a luta dos quilombolas e afirma 

 

No Maranhão, conseguiram transformar sua luta, que antes se 
realizava isoladamente, em uma luta em torno da qual se aglutinarão 
diversas camadas da população maranhense, especialmente a massa 
camponesa. Os quilombos que existiam desde há muito atomizada em 
que se encontravam para formarem uma força de ex-escravizados 
unificada e ativa (MOURA, (2014, p. 197) grifos nossos. 

 

A população negra procura viver uma formulação educativa mais livre e 

libertadora, sem preceitos rígidos, extremamente comunitária e na busca de uma 

educação emancipadora. 

A historiadora Beatriz Nascimento, pesquisadora dos quilombos, citada 

por Alex Ratts (2007, p. 53) em “Eu sou atlântica sobre a trajetória de vida de 

Beatriz Nascimento”, assevera que  
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[...] a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação 
basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de 
agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta [...] como se 
reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores 
condições de vida, porque merecem essas condições de vida desde o 
momento em que fazem parte dessa sociedade (NASCIMENTO, apud 
RATTS, 2007, p. 53) 

 

Como assinala Clóvis Moura em seu estudo sobre os Quilombos e a 

Rebelião Negra: 

 

Não cabe aqui discutir como se pretende academicamente se o negro 
através das suas lutas conseguiu entrar na história ou ficou por não 
obedecer ao sentido da colonização jogado nos socavões de uma não-
história. Esta perspectiva teleológica de um sentido surge da visão de 
que há uma evolução pré-determinada e não modificável pelo nível e 
importância da luta de classes. Procurar-se ver a luta dos escravos 
como elemento lateral de um possível sentido, significa não se ter 
capacidade de reconhecer como essas lutas, mesmo sem vencer e 
criar outro projeto de ordenação social influíram na conclusão do 
processo” (MOURA, 1981,p.97) 
 

Abdias Nascimento (2009, p. 204), traz o significado de quilombo, na obra 

“Quilombismo: um conceito científico histórico-social”: “quilombo quer dizer 

reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. 

Repetimos que a sociedade quilombola representa uma etapa no progresso 

humano e sociopolítico em termos de igualitarismo econômico”.  

Ainda hoje, a população negra continua persistindo em um processo de 

lutas e de resistência na defesa de seus padrões de vida, do seu reconhecimento 

como seres humanos e de combate às práticas escravistas existentes, em forma 

de racismo e discriminação econômica e social.  

E Cosme, assim como Zumbi dos Palmares, é uma figura emblemática na 

luta da população negra, por conta de sua visão no sentido do reconhecimento 

de sua identidade e de seus direitos. Na sociedade branca procurou com altivez 

e dignidade contribuir em uma luta social mais ampla, mesmo discriminado e mal 

visto.  
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Mundinha Araújo, na obra “Negro Cosme: em busca de Dom Cosme 

Bento das Chagas, tutor e imperador da liberdade”, critica a forma como os 

autores escrevem sobre Cosme e a Revolta da Balaiada e procuram “confundir 

a opinião pública em relação à sua guerra pela liberdade” dos escravizados, 

 

pois se ele se revoltara em nome das liberdades bem-te-vis, estaria 
lutando por outras causas ao lado de rebeldes que nunca requisitaram 
em seus manifestos a liberdade dos escravizados, e que, logo no início 
da guerra não queriam saber dos mesmos em suas fileiras (2008, p. 
41).   

 

Araújo (2008, p.44) salienta que Cosme se preocupava com a liberdade, 

a consciência e a educação no Quilombo Lagoa Amarela ao ressaltar 

 

Hoje, pode-se afirmar que Cosme governava o seu povo com uma 
visão progressista para aquela época. Ao criar a escola no quilombo, 
em plena guerra, fica demonstrado que o sentido de liberdade para 
esse líder suplantava todos os limites estabelecidos pelo sistema 
escravocrata aos negros, dada à sua condição de cativos. E mais, ao 
ensiná-los a ler e escrever mostrava-lhes que além da liberdade física 
que adquiriam fugindo da casa do senhor, havia a liberdade da mente, 
da alma, uma liberdade plena adquirida através da educação (2008, 
p.44).   

 

Cosme é uma prova de que o negro no Brasil teve sempre uma 

componente dinâmica permanente no desgaste do sistema e por diversas 

formas atuava em diferentes níveis, no processo de desmoronamento das 

estruturas discriminadoras de sua condição de origem. Mesmo participando de 

lutas em conjunto com liberais, eram discriminados e mal vistos, o que pode ser 

observado em relação a Dom Cosme, conforme relata Maria de Lourdes Mônaco 

Janotti, em seu livro sobre "A Balaiada". 

Em um ofício do coronel coqueiro lê-se a primeira referência a Dom 
Cosme líder dos negros aquilombados: foi aí que apareceu o Cosme, 
evadido das cadeias da capital tido e havido o feiticeiro e gozando por 
isso de grande ascendência entre os de sua raça, pois-se este 
famigerado bandido a testa de três mil escravos sublevados, trazendo 
por essa forma novo inesperado concurso para a rebelião. (JANOTTI, 
1987, 57). 
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E a autora procura mostrar como eram vistos os negros balaios pelos 

liberais, destacando: 

 

Os balaios foram vistos como pertencentes às classes inferiores, sem 
princípios, assassinos ferozes, ladrões cultivadores de toda a sorte de 
vícios. Outro aspecto bastante evidenciado em relatórios dos 
expedicionários legais foi o fato de serem homens de cor: índios, 
negros, mestiços de toda espécie (JANOTTI, idem, p. 57). 
 
 

Ao final do movimento, quando pela carta Imperial de 1889, o Estado 

decidiu intervir na situação, havendo anistiado prisioneiros, os balaios se 

embrenharam pelos sertões ou depuseram as armas.  

 

Com a prisão de Cosme Bento, dava-se fim a Balaiada, seu processo foi 
aberto em março de 1841, arrastando-se por mais de um ano. Levado a 
júri em um tribunal na Vila e cabeça da Comarca de Itapecuru Mirim, o 
julgamento fora realizado apenas em 5 de abril de 1842, sendo 
sentenciado com a pena capital condenado à forca. Executado na praça 
do mercado em frente à Cadeia Pública de Itapecuru, hoje Casa da 
Cultura Professor João Silveira, em setembro de 1842. (Imparcial, idem). 
 

Por tudo isso, o Negro Cosme tem de ser reconhecido como um grande 

educador, não só por sua iniciativa no campo da educação escolar, mas como 

um educador das massas, no sentido de sua luta por seu direito como seres 

humanos, especialmente pelos quilombolas.  

 

Desde 2016, foi sancionada a Lei nº 10524/2016, que institui o dia 17 
de setembro como data comemorativa em homenagem a Cosme Bento 
das Chagas, o Negro Cosme, líder da Balaiada, rebelião ocorrida no 
Maranhão e Piauí entre 1838 e 1841.  (Imparcial, ibidem).  

 
 

A luta de Cosme pela escola não foi esquecida. A despeito de não haver 

sido divulgada em grande escala, tem registrada a sua importância como 

aparece no livro de cordel “A resistência do Quilombo de Cordel: a história conta 

peleja dos negros quilombolas contra um Milionário opressor", datado do ano 

2000. 
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Nele, o saudoso e grande militante negro Magno Cruz, através de versos, 

resgata a história da população negra no Brasil com suas lutas e sofrimentos 

para neles associar a do Quilombo de Frechal no município de Mirinzal, na 

baixada maranhense. Dele vale destacar alguns versos:  

 

Na África fala primeiro pois mesmo sendo brasileiro 
Nossas raízes são de lá, tinha impérios, grandes reinos 
Bichos matreiros 
Belas cidades para morar. 
 
Faculdades de excelência 
Formando sábios em ciência 
De medicina engenharia, pois, com muita competência 
Já faziam experiências que nem na Europa se via. 
África veio dentro da gente 
Na alma no sangue na mente 
No batuque canto e dança 
E veio na decisão urgente Lutar para viver como gente 
Sem perder fé e esperança 

 

E o sentido da luta contra a opressão sofrida e na tentativa de fazer valer 

a justiça social, o povo do Frechal lutou contra uma família que procurava 

usurpar seus direitos, inclusive em relação à educação, conforme a narrativa 

apresentada a seguir:  

A Escolinha das crianças Que era toda a esperança 
De futuras gerações derrubadas (Oh lembrança!)  
Que ainda dói nos corações 
 
E ao final dois versos conclue a história: 
 
Pelas ruas de São Luís 
A negrada canta feliz 
A terra é nosso Relicário Mesmo sendo por um tris, derrotamos neste 
país  
Um racista milionário 
 
Lutar para (nós) é destino E logo todo esse caminho 
Como estrada carroçal 
E essa luta vai nos unindo 
E todos vamos construindo o novo amanhã de Frechal 

 

E a luta continuou dando sequência a lutas anteriores e persistindo. Uma 

luta visando ao reconhecimento de sua identidade, de seus valores, de sua 
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cultura, de sua contribuição histórica no processo de construção da sociedade 

brasileira, como um sujeito social ativo, nunca um ser passivo, que quer ser 

reconhecido como um contributo à história da construção da nação brasileira. 

Pelo contrário, como um componente dinâmico permanente lutando por seus 

direitos como cidadão. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 16/2012, a Educação Escolar 

Quilombola indica a necessidade de reflexão sobre aspectos históricos da 

organização dos quilombos no Brasil.  

 

A história dos quilombos não se limita à resistência à 
escravidão. Ela está imersa nos processos de resistência 
ao padrão de poder, apropriação, expropriação da terra, 
imposto aos africanos escravizados e a seus 
descendentes. Os povos quilombolas têm consciência 
dessa relação persistente entre sua história e as lutas pela 
manutenção de seus territórios. Nessa tensa relação, têm 
construído e afirmado a sua consciência do direito à terra 
e ao território e, nesse sentido, aproximam-se das lutas dos 
movimentos sociais do campo (BRASIL, 2012, p. 16). 

 

E a luta do povo negro teve repercussão em tempos mais recentes, a 

partir do movimento revolucionário ocorrido em 1968 na França, dando origem 

ao chamado Novo Movimento Social, em que se reconheceram novas categorias 

sociais fortalecendo os grupos étnicos, a questão de gênero, dentre outros. Sua 

expansão adquiriu um caráter internacional e grande visibilidade em relação ao 

movimento negro, principalmente com o assassinato de Martin Luther King nos 

Estados Unidos.  

Para Nilma Lino Gomes (2012, p. 106), as demandas do movimento negro 

encontram maior ressonância, nos dias atuais, quando incorporadas por órgãos 

governamentais, núcleos de estudos e pesquisas, escolas de educação básica 

e processos formativos de professores e professoras, que sofrem resistência dos 

que ignoram sua importância, ressaltando:  
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Mas o trato da questão racial no currículo e as mudanças 
advindas da obrigatoriedade do ensino de História da África e 
das culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas da 
educação básica só poderão ser considerados como um dos 
passos no processo de ruptura epistemológica e cultural na 
educação brasileira se esses não forem confundidos com “novos 
conteúdos escolares a serem inseridos” ou como mais uma 
disciplina. Trata-se, na realidade, de uma mudança estrutural, 
conceitual, epistemológica e política (GOMES, 2012, p. 106). 

 

Gomes (2011, p. 135) evidencia que “movimento negro é entendido como 

um sujeito político, com uma trajetória histórica, integrante do contexto atual da 

organização dos movimentos sociais [...]” e, em outro texto, afirma que os 

estudos sobre educação para as relações étnico-raciais, no país, têm se 

configurado como um campo de tensão, a partir do século passado, 

especialmente a partir da década de 1970. Identificamos nos escritos de Gomes, 

que o Movimento Negro Unificado – MNU como organização passa a politizar o 

termo raça para o combate ao racismo, em plena época da ditadura militar. Para 

a autora, 

Ao ressignificar a raça, o movimento negro indaga a própria 
história do Brasil e da população negra em nosso país, constrói 
novos enunciados e instrumentos teóricos, ideológicos, políticos 
e analíticos para explicar como o racismo brasileiro opera não 
somente na estrutura do Estado, mas também na vida cotidiana 
das suas próprias vítimas (GOMES, 2012, p. 731).  

 

No Brasil também houve avanço dessas organizações, que dão margem 

à formação de núcleos organizativos que vão conquistando novos espaços. 

Como relata o Parecer CNE/CEB nº 16/2012 que trata do estabelecimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola: 

  

Na agenda de lutas do movimento negro no Brasil, a questão 
quilombola foi se tornando cada vez mais marcante com a participação 
de lideranças quilombolas que explicitavam a especificidade das suas 
demandas, sobretudo em termos de uma educação escolar que se 
realizasse em âmbito nacional, e de fato, contemplasse não só a 
diversidade Regional na qual a população quilombola se distribui em 
nosso país, mas principalmente a realidade sócio-histórica, política, 
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econômica e cultural desse povo. Uma realidade que tem sido 
inviabilizada ao longo da história da política educacional (BRASIL, 
2012, p. 13).  

 

O mesmo documento mostra a realização de eventos a partir dos anos 

90, ressaltando a comemoração dos 300 anos de Zumbi em 1995, dando 

destaque à Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e à 

pela Vida, em função de reivindicações seguidas à organização da Coordenação 

Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas - 

CONAQ.  

Ivan Costa Rodrigues, que atuou como Coordenador do Projeto Vida de 

Negro-PVN/CCN-MA (Quilombos e Terras de Preto - 2008) e Ex-Assessor de 

Articulação e Mobilização da CONAQ, no período de julho de 1997 a fevereiro 

de 2002, ao escrever o texto “CONAQ: Um movimento nacional dos 

quilombolas”, afirma:  

“É uma história de resistência que garantiu a continuidade da 
existência de centenas de quilombos. Sem dúvida uma sobrevivência 
sofrida, mas com vitórias. Diante da resistência, tornou-se impossível 
para o governo brasileiro não responder às demandas desse 
movimento”. 

 

Em sua luta, o movimento negro tem ganhado espaços sendo certamente 

os mais importantes os conquistados na Constituição Brasileira de 1988, em 

seus artigos 215 e 216. 

No art. 215, que trata dos direitos culturais e valorização e difusão das 

manifestações culturais, em seus parágrafos primeiro e segundo destaca: 

 

§1° O Estado protegerá as manifestações das culturas populares 
indígenas e afro-brasileiras e acesso às fontes da cultura nacional e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais. 
§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de 
significações para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  
 

Já o art. 216 refere-se à constituição do patrimônio cultural brasileiro, 

fortalecendo a memória, identificando a ação dos grupos formadores brasileiros, 

incluindo: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 
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científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

Como se pode verificar, cria-se com a Constituição Brasileira um espaço 

favorecedor às populações tradicionais, onde se inserem remanescentes de 

quilombos. E também com a Lei n° 9394/1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em especial em seus artigos 26 e 26-A, incluídos 

pela Lei nº 10.639, de 2003 e modificados pela Lei nº 11.645, de 2008, que trata 

de questões referentes ao Currículo e dos ajustes necessários às 

periculosidades da vida rural. Nos dois primeiros, em referência à inserção de 

aspectos da história e cultura das lutas dos negros e povos indígenas no Brasil 

e sua importância na formação social do país. No artigo 28, além de serem 

estabelecidas exigências referentes a conteúdo curriculares, metodologias 

apropriadas aos estudantes da zona rural, organização escolar própria e 

adequação à natureza do trabalho do campo, chega a prever, em parágrafo 

único, incluído pela Lei nº 12.960, de 2014: 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 
precedido de manifestações do órgão normativo dos respectivos 
sistemas de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela 
Secretaria de Educação, a análise do Diagnóstico do impacto da ação 
e manifestação da comunidade escolar.  

 

Na sequência do processo de avanço em relação a legislação e normas 

para a educação escolar quilombola, vale citar: a Resolução nº 1 de 17 de junho 

de 2004, do Conselho Nacional de Educação, que institui Diretrizes Curriculares 

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

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Resolução nº 7-CNE/CEB, de 14 de 

Dezembro de 2016, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos; a Resolução nº 2- CNE, de 30 de Janeiro de 

2012, que define Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio; a Resolução nº 8, de 

20 de novembro de 2012, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Educação Escolar Quilombola; a Lei nº 13.065 de 25 de junho de 2014, que 

aprovou o Plano Nacional de Educação e dá novas providências. No que se 

refere à elaboração das Diretrizes Curriculares, não se pode deixar de mencionar 

a prévia realização das Conferências Regionais dentro de um processo de 

escuta, por meio de Audiências Públicas que aconteceram em Itapecuru-Mirim 

no Maranhão, em São Francisco do Conde na Bahia e em Brasília, no ano de 

2011, mobilizando 911 participantes. Na conferência Maranhão se fez presente 

o Conselho Estadual de Educação do Maranhão.  

A luta do movimento negro conta com educadoras que refletem sobre a 

ancestralidade africana, como Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (SILVA, 

2011, p. 153), que afirma em “Entre Brasil e África: construindo conhecimento e 

militância”: “mesmo nós negros, que reconhecemos e valorizamos nossa 

descendência africana, enfrentamos dificuldades neste sentido, pois vimos 

sendo mantidos no desconhecimento uns dos outros, tanto dos oriundos do 

Continente como dos da Diáspora”. 

A autora é uma das referências fundamentais para entendermos a 

necessidade de cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

Afro-brasileira e Africana e consequentemente das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.      

No plano institucional se deve lembrar da criação da Secretaria Especial 

de Promoção da Igualdade Racial em 2003 e para educação a nível do Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) no ano de 2004. 

No Maranhão, ainda nos anos 70, o movimento negro vai assumindo 

novos espaços, merecendo destaque o surgimento do Centro de Cultura Negra 

(CCN) fundado em 19 de setembro de 1979. Merece assinalar que, nos primeiros 

meses do ano de 1988, o CCN em conjunto com a Sociedade Maranhense de 

Direitos Humanos desenvolveu o projeto Vida de Negro, importantíssimo estudo 

que teve a contribuição do antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, 
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propiciando um espaço de reflexão sistemática sobre as mobilizações 

quilombolas, articulando a militância às memórias locais de resistência. 

Conforme relata o livro produzido em função do projeto denominado "Vida de 

Negro no Maranhão" em seu volume IV: 

 

Antes do Projeto Vida de Negro, o CCN/MA já vinha desenvolvendo 
pesquisa sobre as chamadas guerras de preto desde 1980. Tais 
pesquisas foram iniciadas pela militante pesquisadora e ex-presidente 
do CCN/MA Mundinha Araújo, que elaborou o Projeto Comunidades 
Negras no Meio Rural Maranhense em 1983. (São Luís-MA, 
SMDH/CCN-MA/PVN 2005, p. 39). 

 

Durante a trajetória do Projeto Vida de Negro no Maranhão "no bojo das 

lutas pelos direitos civis e pela garantia da terra às chamadas comunidades 

negras rurais, no primeiro encontro de comunidades negras rurais no Maranhão 

em 1986, foram aprovadas propostas e encaminhadas à Assembleia Nacional 

Constituinte propostas reivindicando direito às terras imprescindíveis à 

reprodução física e cultural dos negros.  

O projeto teve ainda significação na comunidade maranhense e em seu 

seio. Surge, no início da década de 1990, o Quilombo Urbano, movimento hip 

hop organizado do Maranhão. Consolidaram-se, a partir de 1995, associações 

regionais, destacando-se a Associação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ).  

Recentemente, o Território da Liberdade foi reconhecido pela 

Fundação Cultural Palmares como quilombo urbano, tornando-se o 

primeiro da cidade de São Luís, estado do Maranhão. A decisão foi publicada 

no Diário Oficial da União do dia 13 de novembro de 2019, após a comunidade 

ter se autodefinido como quilombo em 2018 e iniciado o processo administrativo 

com a União, contando com o apoio municipal e estadual, que culminou com sua 

certificação federal registrada no Livro de Cadastro Geral nº 020, sob o nº 2.783. 

Esse território agrega os bairros da Liberdade, Camboa, Fé em Deus e Diamante 

e entende-se que, com o reconhecimento, os moradores poderão ser 
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beneficiados com políticas públicas traçadas para comunidades quilombolas na 

área da educação. 

O Parecer CNE/CEB nº 16/2012 aponta que “o conceito de quilombo 

incorpora também as comunidades quilombolas que ocupam áreas urbanas, 

ultrapassando a ideia de que essas se restringem ao meio rural” (BRASIL, 2012, 

p. 7). 

No Maranhão, o encaminhamento do estabelecido na Constituição 

Brasileira e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também levou 

a consideráveis avanços. 

As referidas legislações tiveram repercussão, especialmente as 

discussões referentes ao Plano Estadual de Educação, onde se fizeram sempre 

presentes representantes do movimento quilombola, tal como aconteceu em 

nível nacional. 

No que se refere ao currículo, vale destacar a emissão pelo Conselho 

Estadual de Educação da Resolução nº 060/2010-CEE/MA, que define normas 

complementares para inclusão do estudo da história e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena nas instituições de Ensino Fundamental e Médio integrantes do 

Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras providências. No que se 

refere à Educação Infantil, a Resolução nº 32/2015-CEE/MA, que estabelece 

Diretrizes Curriculares para esta etapa da Educação Básica, define como devem 

ser elaboradas as propostas pedagógicas nas populações rurais, inserindo os 

quilombolas e mostrando a necessidade de reconhecimento de suas 

especificidades. Certamente, o fato mais importante em tempos recentes é a 

consolidação da Base Nacional Comum Curricular, prevista desde a aprovação 

da Constituição de 1988, criando novas bases para o ensino e aprendizado, 

estabelecendo direitos de aprendizagem, procurando orientar a aquisição de 

competências e habilidades, tratando de questões concernentes à educação 

básica, no documento nacional e incluindo a educação escolar quilombola no 

texto estadual. 
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IV- DADOS DO CONTEXTO ATUAL 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 

existiam no Brasil em 2018, 2847 comunidades quilombolas, das quais 1724 

estavam localizadas no Nordeste. O Maranhão tinha 866 comunidades 

quilombolas, a terceira maior estimativa do Brasil, superado apenas pela Bahia, 

que conta com 1046 comunidades e Minas Gerais com 1041 delas, segundo 

dados de 2018. Dessas 866 comunidades, 60 são territórios quilombolas 

oficialmente delimitados e definidos em dados censitários, 501 são 

agrupamentos quilombolas e 305 são outras comunidades quilombolas. Convém 

enfatizar que, no ranking com mais comunidades quilombolas no ano citado, dos 

10 municípios do país que possuíam mais comunidades quilombolas, quatro 

estavam no Maranhão: Alcântara com 74 comunidades quilombolas, estava em 

2° lugar, Itapecuru Mirim com 45 em 3° lugar, Santa Helena com 37 em sexta 

posição e Codó com 30 na nona posição. Merece destaque ainda que dos 217 

municípios maranhenses 108 possuíam comunidades quilombolas.  

Há no Maranhão, de acordo com o Censo Escolar 2016, 56.603 matrículas 

quilombolas, com 3.910 professores em 716 escolas de educação básica 

(MARANHÃO, 2017). Conforme os dados disponíveis, na rede estadual de 

ensino, 4.680 estudantes foram atendidos por meio dessa modalidade de ensino 

em 2019.  

De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica-2019, publicado 

pelo Movimento Todos Pela Educação, mediante estimativas para o ano de 2018, 

com base nos dados do IBGE, no total de 5570 municípios brasileiros conta-se com 

205, 2 milhões de habitantes no país, havendo 48,5 milhões matriculados na 

Educação Básica. Destes 5,5 milhões estavam em escola da zona rural, 256,9 mil 

na educação indígena e 258,6 mil em escolas quilombolas. Vale salientar que 

apenas 30,3% das Escolas Quilombolas, ou seja, menos de um terço delas 

contava com um material específico para este grupo social.  
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II – VOTO  

 

O currículo é ponto focal do processo de aprendizagem, pois deve 

transmitir valores, pensamentos, perspectivas e conhecimentos atualizados de 

uma determinada época e sociedade, constituindo identidades e subjetividades. 

Não somente considerando-se competências e habilidades técnicas, mas 

igualmente competências socioemocionais. E principalmente ser respeitoso às 

culturas e histórias dos diversos sujeitos sociais.  

No caso específico das Diretrizes, tem-se de considerar que se está 

tratando do estabelecimento de Diretrizes Curriculares e Operacionais para um 

grupo social com valores tradicionais, que procura viver e sobreviver dignamente 

nesta época da chamada pós modernidade, sustentando o sentido de vivência 

comunitária e defesa da propriedade do território. Defendendo sua forma de viver, 

seu patrimônio histórico e procurando fazer reconhecido seu valor, os quilombolas 

estabelecem estratégias de sobrevivência mediante um sentido de potência, 

desenvolvendo encaminhamentos em que se pode verificar uma verdadeira 

pedagogia de resistência. E uma vivência efetiva do Respeito ao Direito de todos 

os povos e à nossa casa comum, a Natureza, o Planeta Terra... 

Miguel Arroyo diz sobre currículo, que ele é um espaço de disputa, na 

medida em que “o campo do conhecimento se tornou mais dinâmico, mais 

complexo e mais disputado”. A dinâmica da sociedade apresenta continuamente 

novas faces que devem cobrar da estrutura educacional novas formas de 

proceder, considerando-se que a educação é um processo social que deve 

formar as gerações, ou mesmo até deformar, se não for procedida de forma 

competente.  

Para Arroyo: 

 

A sala de aula, o que trabalhar, o currículo na prática, são os espaços 
onde se vivenciam nossas realizações, mal estares e até as crises na 
docência. No trabalho nesse espaço, tanto mestres quanto alunos 
experimentam frustações, desânimo, incertezas, cansaço...mas 
também vivenciam realizações, compromissos ético-políticos que vão 
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configurando outros profissionais e outros educandos (ARROYO, 
2011, p. 10).  

 

E ele destaca, especificamente, que o currículo, na construção espacial 

do sistema escolar, é “o núcleo e o espaço mais estruturante da função da 

escola. 

 

Por causa disso é o território mais cercado, mais normatizado. Mas 
também o mais politizado, inovado, ressignificado. Um indicador é a 
quantidade de diretrizes curriculares para a Educação Básica, 
Educação Infantil, Ensino fundamental de 9 (nove) anos. Ensino Médio, 
EJA, educação do campo indígena, étnico –racial, formação de 
professores etc. quando se penda em toda essa diversidade de 
currículos, sempre se pensa em suas diretrizes, grades, estruturas, 
núcleos, carga horária: uma configuração política de poder (ARROYO,  
2011, p. 13).  

 

Assim sendo, sugere-se: 

1. Que este Parecer e a Resolução dele decorrente, depois de aprovados na 

plenária do Conselho Estadual de Educação, sejam amplamente apresentados 

e divulgados, ao mundo educacional, às comunidades quilombolas e à 

sociedade de um modo geral; 

2.Que se proceda à montagem de estratégias de divulgação e implementação 

nas esferas Estadual e Municipal, com presença da Secretaria Estadual de 

Educação, UNDIME, UNCME, FAMEM, Universidades, Ministério Público e 

Movimentos Sociais, para que estas Diretrizes sejam efetivamente colocadas em 

prática; 

3.  Que se conte com um processo de formação permanente sobre a Pedagogia 

e metodologias próprias, considerando práticas, habilidades e competências, 

garantindo direitos de aprendizagem, respeitando a história e cultura dos 

afrodescendentes, com a contribuição efetiva dos Sistemas de Educação 

Estadual e Municipais e Universidades; 

4. Que se garantam meios para que a escola quilombola conte com materiais 

específicos para estas, bem como para as escolas de um modo geral do Sistema 
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de Educação Maranhense, no sentido da inserção da cultura e da história do 

povo quilombola nos currículos; 

5. Que se crie no Conselho Estadual de Educação do Maranhão estratégias para 

acompanhamento da implementação das Diretrizes Estaduais Curriculares para 

a Educação Escolar Quilombola no Sistema Estadual de Educação do Maranhão 

decorrente deste Parecer. 

A equipe responsável por este Parecer, quer, através dele apresentar sua 

homenagem à Presidente da Comissão Maria José Palhano Silva, dizendo que 

procurou cumprir a missão por ela orientada e agradecendo o que dela se 

aprendeu. 

A luta vai continuar querida amiga... 

Por tudo isso nosso voto é positivo.  

 São Luís, 16 de novembro de 2020. 

                       

 

  Laurinda Maria de Carvalho Pinto 
Presidente da Comissão Bicameral 

 

 

  Roberto Mauro Gurgel Rocha  
Conselheiro Relator 

 
 
 

Maria Elizabeth Gomes Braga 
Conselheira Relatora 

 
 

Maria Eunice Campos Brussio  
Conselheira Relatora 

 

O CONSELHO PLENO APROVA O PARECER DA COMISSÃO E O 

ENCAMINHA À PRESIDÊNCIA DO CONSELHO, PARA OS DEVIDOS FINS. 
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Soraia Raquel Alves da Silva 
        Presidente do CEE/MA 
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