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EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: POTÊNCIA E RESISTÊNCIA

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA É
UMA MODALIDADE
ELA FALA DO SEU POVO
E SUA ESPECIFICIDADE
NASCEU DE UMA CONFERÊNCIA
E FALAR DESSA INSURGÊNCIA
É MOSTRAR A REALIDADE

A RESOLUÇÃO 08
DEFINE ESSA DIRETRIZ
QUEBRAR TODAS  AS CORRENTES
E CURAR A CICATRIZ
PROMOVE O PROTAGONISMO
DESMASCARA O RACISMO
E DEIXA AGENTE MAIS FELIZ

OS SABERES ANCESTRAIS
NOS DEIXARAM UM LEGADO
É UM ENSINO PEDAGÓGICO
RICO E DIFERENCIADO
É PRECISO GARANTIR
TODOS JUNTOS CONSTRUIR
UM CURRÍCULO ORGANIZADO

A LEI 10.639/03
VEIO MEXER A ESTRUTURA
É NESSA PRETAGOGIA
DA NOVA LITERATURA
QUE  DESCOBRIMOS  HISTÓRIAS
PRESERVAMOS MEMÓRIAS
E PRODUZIMOS CULTURA

TEMOS QUE DESPERTAR
OS CURRÍCULOS DAS ESCOLAS
OS LIVROS TÊM QUE MOSTRAR
AS MULHERES QUILOMBOLAS
O NOSSO PROTAGONISMO
É ARMA CONTRA O RACISMO
E AÇÕES ESCRAVATÓRIAS

A NOSSA SOCIEDADE
PRECISA DE FORMAÇÃO
DO CAMPO ATÉ A CIDADE
NÃO PODEMOS ESQUECER NÃO
QUE A PRÁTICA DO RACISMO
TROUXE GRANDES PREJUÍZOS
PRA NOSSA POPULAÇÃO

AQUALTUNE E DANDARA
SÃO EXEMPLOS DE BRAVURA
GUERREARAM EM PALMARES
CONTRA TODA ESCRAVATURA
NOS DEIXARAM ESSE LEGADO
COMO FORMA DE RECADO
PARA AS GERAÇÕES FUTURAS.

CHEGA DESSA HISTÓRIA
DE ACHAR QUE É NORMAL
TIRAR A NOSSA VIDA
É NOTÍCIA EM JORNAL
O TEU PRECONCEITO
NÃO ENXERGA A MINHA DOR
ESSE É O RECADO
QUE EU TE DEIXO SEU DOUTOR

ANASTÁCIA ACOTIRENE
E TEREZA DE BENGUELA
RECEBAM OS AGRADECIMENTOS
DAS MULHERES QUILOMBELAS
É PRECISO AQUILOMBAR
OS  ESPAÇOS OCUPAR
E HONRAR O NOME  DELAS.

SOU NEGRA, SOU QUILOMBOLA
E NÃO ACEITO PRECONCEITO
NÃO ESTOU PEDINDO
EU EXIJO MAIS RESPEITO
VEJO NA TELEVISÃO
O RACISMO ESCANCARADO
QUERO CADEIA
PRA SUJEITO ULTRAPASSADO.

SOU NEGRA SOU QUILOMBOLA
E SEI BEM DO MEU PAPEL
VIM DEIXAR O MEU RECADO
ATRAVÉS DESSE CORDEL
A NOSSA LITERATURA
FAZ TREMER AS ESTRUTURA
COMO VENTO
EM CARROSSEL.

VOU FICANDO POR AQUI
AGRADEÇO A ATENÇÃO
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
CONTRA TODA OPRESSÃO
QUEBRAREMOS AS CORRENTES
PLANTANDO NOVAS SEMENTES
NO TERREIRO DO SERTÃO.

MARIA SENHORA GONÇALVES
PROFESSORA QUILOMBOLA, INTEGRANTE DO COLETIVO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CONAQ -  É PROFESSORA E LIDERANÇA

NO TERRITÓRIO QUILOMBOLA ÁGUAS DO VELHO CHICO OROCÓ-PE
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RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA

Coletivo Nacional de Educação da CONAQ

Coletivo Estadual de Educação Escolar Quilombola do Paraná

Conferência Nacional Popular de Educação

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas -

CONAQ

Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná

Fórum Nacional Popular de Educação

Movimento de Mulheres Quilombolas  do Paraná

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná

Rede de Mulheres Negras do Paraná

Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal
do Paraná

Universidade Federal do Paraná
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LISTA DE SIGLA E ABREVIATURAS

CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais

Quilombolas

GT - Grupo de Trabalho

CNE - Conselho Nacional de Educação

PNE - Plano Nacional de Educação

MEC - Ministério da Educação

Pronera - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária

SNE - Sistema Nacional de educação

CAE - Conselho de alimentação escolar

Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação

CACS - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

CAQ - Custo Aluno Qualidade

SIPAD - Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade
Federal do Paraná
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1- APRESENTAÇÃO

O Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, formado em (2019 ) e o Coletivo

Estadual de Educação Escolar Quilombola do Paraná, formado em (2021), ambos instâncias

do Movimento Nacional dos Quilombos representados pela Coordenação Nacional de

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) que é composta por

Federações, Comissões e Associações Estaduais das Comunidades Quilombolas do Brasil,

que têm como objetivos debater, mobilizar, formular e incidir juntos aos governos Federal,

estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas para as comunidades

quilombolas em todo o território nacional entre elas a implementação das Diretrizes para a

Educação Escolar quilombola, de acordo com a Resolução Nº 08 de 20 de novembro de 2012

do Conselho Nacional de Educação – CNE.

As instâncias já mencionadas foram os responsáveis pela articulação e organização de

professores/as, estudantes, lideranças, pesquisadores/as quilombolas, culminando na agenda

da etapa preparatória e específica intitulada Documento Final Da Conferência Popular De

Educação Escolar Quilombola da Conferência Nacional Popular de Educação, ocorrida nos

dias 20 e 21 de agosto de 2021.

A Educação Escolar Quilombola, destina-se ao atendimento das populações

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

política e econômica e organiza, essencialmente, o ensino nas instituições educacionais com

base na memória coletiva, nas línguas reminiscentes, nos marcos civilizatórios, nas práticas

culturais, nas tecnologias e formas de produção do trabalho, nos acervos e repertórios orais e

nas diversas manifestações que conformam o patrimônio cultural e a territorialidade das

comunidades quilombolas como determina a Resolução nº 08 do CNE.

A partir das especificidades da modalidade, o objetivo da conferência foi ouvir

estudantes, pesquisadores/as, lideranças quilombolas e profissionais da Educação Escolar

Quilombola em geral, para incluir as demandas pertinentes à modalidade no Fórum Nacional

de Educação Popular. Frente à realização da conferência, foram extraídas proposições dos

segmentos já listados acima, para o documento Base da Conferência Nacional de Educação

Popular que ocorrerá em julho de 2022, em Natal-RN.
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Tendo em vista o período pandêmico de Covid-19, a Conferência Popular de

Educação Escolar Quilombola foi realizada em formato virtual. Com o apoio técnico da

Superintendência de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Paraná e do Fórum

Nacional Popular de Educação de forma autônoma e colaborativa.

A mesa de abertura do evento foi transmitida ao vivo pelo canal SIPAD-Comunica ,1

da Universidade Federal do Paraná, no dia 20 de agosto de 2021 e contou com a participação

de representantes de movimentos quilombolas, a saber: Federação das Comunidades

Quilombolas do Paraná, Movimento de Mulheres Quilombolas do Paraná, Rede de Mulheres

Negras do Paraná, Coletivo Estadual de Educação Quilombola do Paraná, Coordenação de

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e Coletivo Nacional de Educação

da Conaq. Além da representação do Fórum Popular de Educação.

Os grupos de trabalho (GT’s) voltados para a discussão dos eixos do documento base

da CONAPE ocorreram em plataforma virtual das 9h às 13h do dia 21 do referido mês. Cada

Grupo de Trabalho (GT) foi coordenado por quilombolas e profissionais que atuam na EEQ.

Às 14h do mesmo dia, foi ao ar a plenária final com as proposições resultantes do trabalho

dos GT’s. A plenária também foi transmitida pelo canal SIPAD-Comunica cujo conteúdo está

disponível para acesso no YouTube.

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=68s-OxyBS8c
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3- Alguns dados sobre as comunidades quilombolas no Brasil

Com o reconhecimento dos quilombos como sujeitos de direitos na Constituição
Federal de 1988 por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória –
ADCT, que trata da obrigatoriedade do Estado brasileiro em reconhecer e titular
definitivamente as terras das comunidades remanescentes de quilombos e como afirma o
texto constitucional ne dos artigos 215 e 216 que tratam de garantias de direitos e proteção às
suas manifestações culturais e modos de vida dos quilombolas. (Leite, 2016; Souza, 2015), os
quilombolas passaram a se mobilizar e construir organizações locais, regionais e nacional, se
autodefinirem como sujeitos, se autorrepresentarem e discutirem formalmente os direitos ora
conquistados na CF/88, entre eles uma educação que respeite e valorize a identidade e cultura
dos povos quilombolas.

O Brasil nunca fez um censo demográfico com a inclusão dos quilombos e
quilombolas como categoria censitária, etapa prevista para o censo de 2020, adiado
inicialmente para 2021, porém ainda não realizado. Contudo, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, estima que existam 5,8 mil comunidades quilombolas no
Brasil, localizados em todas regiões e biomas, abarcando 30% dos municípios brasileiros .2

Porém, a CONAQ defende que sejam mais de 6,5 mil comunidades quilombolas no Brasil.
Qual seja o número dos quilombos no Brasil, é preciso reconhecer a necessidade da
implementação de políticas públicas de valorização desses grupos que historicamente foram
vulnerabilizados. Outro aspecto relevante são os dados do Censo Escolar sobre essas
populações, que ainda não são facilmente acessados por professores/as, gestores/as e
lideranças quilombolas.

3.1. DADOS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NA CONFERÊNCIA POPULAR DE
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

2

https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-in
formacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.html.
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Os dados apresentados nesta seção foram coletados via formulário de inscrição. Foram 363

inscrições recebidas, sendo 254 autodeclarados/as quilombolas e 109 não quilombolas.

Conforme gráfico extraído do formulário:

De acordo com os dados obtidos, foram 68 pessoas inscritas para debater propostas para o

Eixo I, das quais 10 registraram presença em formulário específico, 27 pessoas para o Eixo II,

tendo 5 registros de frequência, 141 para o Eixo III, que contou com 15 registros na lista de

presença, 62 para o Eixo IV, obtendo o total de 10 registros de presença, 19 para o Eixo V

contando com 7 registros de presença e 46 inscrições para o Eixo VI, e registro de 3

presenças em formulário.

Tais números refletem ainda a diversidade geográfica em que se encontram as pessoas

inscritas, pois há registro de inscrições de todas as regiões do Brasil, evidenciando o quanto a

pauta da EEQ é de suma importância em âmbito nacional. Mesmo diante do alto número de

inscrições efetivadas, a constatação de que a dificuldade enfrentada nos territórios para

acessar a internet ficou em evidência, pois foram muitos os participantes que não

conseguiram permanecer, e até mesmo ingressar, nas salas virtuais, visto a precariedade de

sinal telefônico.
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A ampla participação de educadores/as da educação escolar quilombola, representada por 114

inscrições, reflete a importância da conferência na modalidade, bem como a participação de

91 lideranças quilombolas, 72 pesquisadores/as e 16 estudantes, dentre as demais

participações registradas. Isso comprova que a educação escolar quilombola mobiliza um

processo educativo mais amplo, oriundo de um território cuja educação no seu cotidiano é

elemento balizador para expandir, articular e mobilizar diferentes sujeitos/as na articulação

entre saberes, políticas e transformações que prescindem de uma escolarização alinhada aos

interesses comunitários e , também, gerais.

11



4- PROPOSTAS APROVADAS POR EIXO TEMÁTICO

EIXO I - DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS E POLÍTICAS EM

XEQUE: O GOLPE, A PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA

BRASILEIRA

Coordenação: Isabel Cabral e Renata Kaspreski

● Garantir a efetivação da Lei 10.639/03 e da 11.645/08 nos Estados e municípios

brasileiros;

● Garantir a efetivação da Resolução nº08 de 20 de novembro de 2012 do CNE/MEC

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar

Quilombola na Educação Básica;

● Mapear o cenário situacional quanto ao acesso e permanência dos/as estudantes

quilombolas nas instituições que os/as atendem;

● Assegurar a certificação e titularização das terras quilombolas e, com isso,

reconhecer a necessidade de implementar e garantir escolas em território quilombola

na modalidade de Educação Escolar Quilombola;

● Criar e garantir o cumprimento dos protocolos de consulta livre, prévia e informada

para todas as comunidades dos diferentes entes federativos (União, Estados e

municípios) no que concerne a educação;

● Inserção de quilombolas no Ministério da Educação e nas Secretarias de Educação

Estaduais e Municipais para garantir a presença de quilombolas nas tomadas de

decisões das políticas educacionais na modalidade Educação Escolar Quilombola e

que esses representantes sejam indicados/as pelas comunidades quilombolas;

● Divulgação, ampliação e fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação

Escolar, para que a merenda nas escolas que ofertam a modalidade Educação Escolar

Quilombola seja da Agricultura Familiar Quilombola em acordo com a realidade

alimentar dos/as estudantes quilombolas;
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● Garantia da assistência estudantil para acesso e permanência dos/as estudantes

quilombolas no ensino superior;

● Garantir que todas as escolas quilombolas tenham acesso à internet de qualidade.

EIXO II - PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À

EDUCAÇÃO

Coordenação: Célia Xavier e Adriana Xavier

A CONAQ em suas manifestações, seja nas instâncias nacionais, estaduais e municipais em
defesa das políticas públicas de educação para os quilombos têm afirmado, recomendo e
pleiteado juntos aos governos estaduais e municipais que observem na íntegra a legislação
aqui apresentada em partes, bem como se esforcem para atendê-la sempre em diálogo com as
lideranças das comunidades quilombolas, garantindo o seu protagonismo e participação em
todo o processo como espaço democrático e também consultando-os sempre que necessário
como determina a Convenção Internacional do Trabalho OIT 169. E, nesse sentido, reafirma
na conferência, etapa preparatória da conferência nacional, que sejam incluídos nos planos
nacional,  setoriais estaduais e municipais os seguintes aspectos:

● Que os Estados e Municípios invistam, fortaleçam e implementem a Resolução do
CNE nº 08 de 20 de novembro de 2012, visto que são poucos estados e municípios
com suas legislações adequadas e implementadas de acordo com a resolução 08 do
CNE acima citada;

● Que Estados e Municípios informem nos censos escolares, a presença das escolas
localizadas nos quilombos, bem como os estudantes, professoras e professores;
acrescentem no ato da matrícula a pergunta para o responsável dos estudantes “se ele
se considera ou não quilombola”.

● Que os Estados e Municípios construam espaços de diálogo permanente (comissões,
fóruns, conselhos ou similares) nos estados e municípios para a implementação da
educação escolar quilombola em parceria com as associações, comissões e federações
locais, regionais e estaduais. É possível perceber a pouca criação e inclusão dos
educadores/as e lideranças quilombolas nos debates sobre a garantia dos direitos à
educação dos quilombolas em todo Brasil;

● Que Estados e Municípios invistam na formação e na contratação de professoras e
professores quilombolas, como orienta a lei. Segundo o censo de 2020, apenas 3,2%
dos docentes de escolas quilombolas realizaram cursos voltados às temáticas da
educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana, assim como
cursos voltados à interculturalidade e diversidade (Censo da Educação Básica 2020);
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● Que os estados e municípios que ainda não elaboraram as suas diretrizes para a
educação escolar quilombola, buscar fazê-las atendendo o previsto em lei;

● Que Estados e Municípios construam projetos de leis para serem aprovados pelas
Câmaras Municipais e Assembleias Estaduais, criando a carreira docente de
professora e professor quilombola nos estados e municípios;

● Que os Estados e Municípios impulsionem parcerias com as universidades para a
elaboração de cursos de formação e a constante produção do conhecimento nas
escolas quilombolas, sempre com a participação de professoras e professores,
lideranças quilombolas e estudantes;

● Que os Estados e Municípios estimulem e apoiem a elaboração e publicação de
materiais didáticos específicos, priorizando as produções feitas por estudantes,
professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras quilombolas, bem como as
necessárias mudanças ao longo dos anos, já que apenas 30% apenas das escolas em
áreas quilombolas possui acesso a material didático específico para a diversidade
sociocultural das comunidades quilombolas, conforme estabelecido nas Diretrizes;

● Que no calendário escolar acrescentar a data de criação da CONAQ para que todas/os
as/os sujeitos quilombolas tomem conhecimento da história de construção da
instituição que os representa nacionalmente e as/os atores importantes para a sua
criação; acrescentar a data de criação do artigo 68 ADCT da Constituição Brasileira;
acrescentar a data de sancionamento do Decreto nº 4887/03, sua história e
importância;

● Que Estados e Municípios invistam, valorizem e estimulem a atuação e participação
dos mestres e mestras de saberes tradicionais dos quilombos, respeitando e
valorizando as trocas de conhecimentos dentro e fora das escolas, como forma de
preservação dos saberes ancestrais;

● Que Estados e Municípios invistam na infraestrutura das escolas quilombolas;
construção de hortas e jardins, teatros, ateliês de arte, laboratórios de ciências e
tecnologia, repensar o rearranjo das salas de aula para uma ordenação circular que
descentralize a figura do professor e coloque as estudantes e os estudantes em posição
horizontal, de igualdade, pois, segundo o Censo Escolar de 2020, as escolas
quilombolas em nível nacional estão em um grau de desigualdade no acesso à sala de
leitura/biblioteca significativo em relação a todos os modelos de gestão das escolas no
Brasil, por dependência administrativa;

● Que os Estados e Municípios usem como requisito para contratação de professoras e
professores quilombolas o instrumento da Carta de Anuência, devendo abrir editais
específicos para a Etapa Educação Escolar Quilombola;

● Garantir que os/as estudantes quilombolas estudem em seus próprios territórios;
● Garantir concursos públicos para professores/as quilombolas na modalidade Educação

Escolar Quilombola;
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● Valorizar profissionais docentes e garantir a efetivação do piso salarial.

EIXO III – EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE: JUSTIÇA

SOCIAL E INCLUSÃO

Coordenação: Márcia Biezeki e Aparecida Mendes

● Fomentar a organização e reivindicação popular dos quilombolas, com sujeitos de
identidade e pertencimentos étnico-racial para a garantia da justiça social e inclusiva
no direito à educação;

● Criação e garantia da participação de quilombolas nos conselhos de igualdade racial
federal, estaduais e municipais;

● Fortalecer as políticas de ações afirmativas no ensino superior , assegurando acesso e
permanência. Para além da Lei das Cotas, 12711/12, fomentar o estabelecimento de
cotas específicas para quilombolas tanto na graduação como  na pós-graduação;

● Fortalecer e valorizar a formação docente nos seguintes aspectos: garantia do acesso
por cotas as universidades brasileiras, implementação das Diretrizes da Educação
Escolar Quilombola e a compreensão entre educação quilombola e educação escolar
quilombola como modalidade de ensino diferenciada;

● Manutenção do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera);
● Garantir que os Projetos Políticos Pedagógicos e Propostas Pedagógicas Curriculares

das licenciaturas tenham componentes curriculares voltados para Educação Escolar
Quilombola;

● Disseminar os pressupostos pedagógicos e políticos da Educação quilombola em
outros espaços de educação, sindicatos, agremiações, associações, a fim de fortalecer
a educação não formal;

● Não aceitação da nucleação escolar nas comunidades quilombolas;
● Trabalhar as questões relacionadas à diversidade, inclusão, direitos humanos e demais

interseções desde a Educação Básica;
● Potencializar junto às escolas quilombolas formação de base do movimento

quilombola com participação de lideranças;
● Garantir e fortalecer que as propostas pedagógicas e os curriculares na educação

escolar quilombola contemplem a cultura, as relações socioeconômicas, identitárias e
de pertencimento aos territórios quilombolas, para, com isso, aquilombar os
currículos;

● Fortalecer os Núcleos de Estudo Afro-Brasileiros e afins, nas universidades e nas
secretarias estaduais e municipais de educação, assistência social, direitos humanos e
outras,  para que contribuam com a Educação Escolar Quilombola;

● Contratação de profissionais especializados para atender estudantes com deficiência,
bem como fornecer estrutura adequada para o atendimento desses estudantes;

● Considerar e garantir como material de formação de professores/as e materiais
didáticos as produções literárias de autores e autoras quilombolas pelos entes
federativos (União, estados e municípios);
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● Criar em todas as universidade brasileiras cotas específicas para ingresso de
quilombolas.

EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:

FORMAÇÃO CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E

SAÚDE

Coordenação: Luiz França

● Fomentar a formação inicial e continuada de docentes, coordenadores/as e demais
gestores/as, para atuação em unidades de ensino quilombola, visando a melhoria na
relação entre docentes não quilombolas  e quilombolas  e discentes;

● Estabelecer políticas públicas de valorização dos/as docentes quilombolas,
priorizando a contratação, através de processos seletivos ou concursos específicos,
visando a não precarização do trabalho docente e inclusão de profissionais
quilombolas nas redes de ensino;

● Implementar ou ampliar as políticas públicas já existentes, visando a inclusão de
jovens quilombolas nas universidades, com adequação de grade curricular, que
ofereça, também, o estudo da temática quilombola nos cursos de ensino superior.

● Criar políticas visando a aproximação de universidades com os sistemas e redes de
ensino público municipais e estaduais, visando auxílio a esses agentes na
implementação de Diretrizes Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação Escolar
Quilombola;

● Fomentar a criação de materiais didáticos, considerando os saberes quilombolas
expressados por profissionais quilombolas, através de práticas musicais, artísticas e
dos demais campos da cultura;

● Incluir auxiliar de classe para apoiar os/as professores/as que atendam estudantes
com deficiência.

EIXO V - GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO:

PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Coordenação: Benedito Florindo, Cassiane Matos e Cleci Martins

● Garantir a participação das comunidades quilombolas ou de suas lideranças nos
debates que envolvem o planejamento orçamentário para a educação nas esferas
Federal, Estaduais e Municipais;

● Garantir a construção de escolas em territórios quilombolas, respeitando as
especificidades desses espaços;

● Assegurar e garantir recursos para implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola;
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● Assegurar a elaboração ou adequação e implementação de planos nacionais, estaduais
e municipais de educação, seu acompanhamento e avaliação, com ampla, efetiva e
democrática participação dos povos quilombolas;

● Regulamentar o regime de colaboração, definindo: a participação da União na
cooperação técnica e financeira com os sistemas de ensino, como política de
superação das desigualdades regionais, ancorada na perspectiva do Custo Aluno
Qualidade (CAQ);

● Assegurar que as comunidades quilombolas participem da gestão das escolas em seus
territórios;

● Garantir a participação de quilombolas nos diferentes conselhos, tais como: nos
Conselhos de Educação, Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), nas
esferas Nacional, Estaduais e Municipais;

● Garantir o acesso e condições para permanência de estudantes quilombolas em todas
as etapas da educação básica.

EIXO VI - CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE

ESTADO DEMOCRÁTICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS

DIREITOS SOCIAIS, DA EDUCAÇÃO E DO PNE

Coordenação: Antônio Crioulo e Olindina Serafim

● Efetivar a Inclusão dos valores civilizatórios afro-brasileiros na educação Escolar
Quilombola;

● Garantir a formação diferenciada para professore/as que atuam nas comunidades
Quilombolas;

● Garantia que os professores/as das Comunidades Quilombolas sejam os próprios
Quilombolas;

● Garantir a construção de Projetos Políticos Pedagógicos que atentem-se à efetivação
das especificidades pedagógicas da Educação Escolar Quilombola devendo estar
intrinsecamente relacionado com a realidade histórica, regional, política, sociocultural
e econômica das comunidades quilombolas.

● Garantir que as metas do Plano Nacional, dos Planos Estaduais e dos Planos
Municipais de Educação sejam cumpridas, observando as questões quilombolas.
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5- ANEXOS

5.1- Card de divulgação da CONFERÊNCIA POPULAR DE EDUCAÇÃO ESCOLAR

QUILOMBOLA

5.2- Fotos da Mesa: Panorama da Educação Escolar Quilombola

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.
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5.3- Foto da sala coletiva dos Grupos de Trabalho

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.

5.4- Fotos dos debates com os participantes dos Eixos Temáticos

EIXO I - DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS SOCIAIS E POLÍTICAS EM XEQUE:
O GOLPE, A PANDEMIA E OS RETROCESSOS NA AGENDA BRASILEIRA

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.

EIXO II - PNE, PLANOS DECENAIS, SNE, POLÍTICAS SETORIAIS E DIREITO À
EDUCAÇÃO

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.
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EIXO III – EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE: JUSTIÇA SOCIAL
E INCLUSÃO.

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.

EIXO IV – VALORIZAÇÃO DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO,
CARREIRA, REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE.

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.

EIXO V - GESTÃO DEMOCRÁTICA E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO:
PARTICIPAÇÃO,TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL.

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.
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EIXO VI - CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE NAÇÃO SOBERANA E DE ESTADO
DEMOCRÁTICO EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DA VIDA, DOS DIREITOS
SOCIAIS, DA EDUCAÇÃO E DO PNE.

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.

5.5- Fotos da Plenária

Fonte: Coletivo Nacional de Educação da CONAQ, 2021.
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IDEIAS AFINS

Que dia de história para educação
Eixos e temáticas

Discussões e propostas de pessoas que criam possibilidades
Criam esperanças de mudanças

Direitos e respeitos em todos os lugares
De pontos

Ideias e conceitos
De Sul, do norte

Deste vasto País brasileiro
Não somente do Paranã

E Esse leque ficou extenso
São realidades

Vivências e diálogos
Percepções e desafios.

Somos ...
Comunidades quilombolas de conhecimentos...

Somos ...
Comunidades quilombolas de resistência

E de desenvolvimento.
Que cada história uma vida

Uma política.
Uma identidade

De famílias com culturas e educação que queremos.
Dois dias, duas dádivas e dúvidas.

Compromisso de devolução em construção
Que cada conversa

uma amizade.
E por políticas públicas estamos nos engajando

Caminhando para abrir as portas
Como num livro

Redigindo uma nova história.
De uma história quilombola

Que foi ignorada com os séculos
E hoje se atualiza

com uma nova proposta.
“Sua identidade.”

ADRIANA DA SILVA ALEXANDRE - 21/08/2021
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