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RESUMO 

 
O presente artigo cujo o tema é educação quilombola foi realizado com base em 

pesquisa de campo e nas reflexões acerca da educação quilombola na perspectiva  do projeto politico 
pedagógico da escola Tibúrcio Jose Marques do município de Miguel Calmon, localizado no distrito 
de Itapura, o problema da nossa pesquisa é com relação ao PPP da escola Tibúrcio Jose Marques, 
se contempla a proposta da educação quilombola ou ainda não está, mediante a essa investigação 
colheremos dados para fundamentar nossa pesquisa, desta forma conheceremos a realidade da 
escola, se a mesma estar de acordo a Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e 
cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental 
até o ensino médio. 

O objetivo deste projeto é investigar se o PPP da escola atende a proposta da educação 
quilombola de acordo ao plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para 
educação das relações étnico-raciais. A formação do corpo docente da escola quilombola, a 
estruturação da escola, deve ser reconhecida e valorizada em sua diversidade cultural, enriquecendo 
o PPP da escola de forma organizada e inclusiva.  

A proposta da educação quilombola é resgatar a historia e origem dos afrodescendentes, 
valorizando sua cultura e conhecimentos históricos de forma que a realidade apresentada tenha uma 
relação direta com sua origem. 

Esse projeto traz para nós acadêmicos a amplitude a qual a educação permeia nos 
dando uma dimensão do poder de transformação conquistado ao longo dos anos.   
 

PALAVRAS CHAVE: Educação Quilombola, Projeto Político Pedagógico, Educação.   
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ABSTRACT 

The present article, whose theme is quilombola education, was based on field research 
and reflections on quilombola education in the perspective of the pedagogical political project of the 
Tibúrcio Jose Marques school in Miguel Calmon municipality, located in the district of Itapura. our 
research is in relation to the PPP of the Tibúrcio Jose Marques school, if it contemplates the proposal 
of the quilombola education or is not yet, through this investigation we will gather data to base our 
research, in this way we will know the reality of the school, if the same one agrees Law 11.645 / 08, 
which makes it compulsory to teach Afro-Brazilian and African history and culture in all public and 
private schools, from elementary to high school. 

The objective of this project is to investigate whether the PPP of the school meets the 
proposal of quilombola education according to the national plan of implementation of the national 
curricular guidelines for education of ethnic-racial relations. The formation of the teaching staff of the 
quilombola school, the structuring of the school, should be recognized and valued in its cultural 
diversity, enriching the PPP of the school in an organized and inclusive way. 

The proposal of quilombola education is to rescue the history and origin of 
Afrodescendants, valuing their culture and historical knowledge so that the presented reality has a 
direct relation with its origin. 

This project brings to us academics the extent to which education permeates giving us a 
dimension of the power of transformation conquered over the years. 

 
 

KEYWORDS: Quilombola Education, Pedagogical Political Project, Education.  
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INTRODUÇÃO  

A educação quilombola é compreendida como um processo amplo que 

inclui a família, a convivência com as relações de trabalho com o sagrado, as 

vivencias nas escolas, nos movimentos sociais e em outras organizações da 

comunidade. Assim, compreende-se a educação como um processo que faz parte 

da humanidade e estar presente em toda e qualquer sociedade e a escolarização 

que é um complemento do processo educativo mais amplo. 

A pesquisa cujo tema é educação quilombola será estudada com base em 

estudos e nas reflexões a cerca da educação quilombola no âmbito do projeto 

político pedagógico da escola Tibúrcio José Marques do município de Miguel 

Calmon, localizado no distrito de Itapura, onde iremos investigar se o Projeto politico 

pedagógica da escola atende a proposta da educação quilombola. O problema da 

nossa pesquisa é “O projeto politico pedagógica da escola Tibúrcio José Marques do 

Município de Miguel Calmon atende a proposta da educação quilombola?”. 

A escolha do tema educação quilombola surge por estarmos inseridos em 

uma comunidade quilombola a qual ainda não utiliza as praticas pedagógica. Diante 

desses fatos direcionamos nossa pesquisa em busca de dados que comprovem 

algumas hipóteses para que possamos comprovar cientificamente, baseando-se em 

estudo sobre o tema, mostrando a importância da educação quilombola para a 

sociedade como fator determinante no seu desenvolvimento sociocultural na 

formação do individuo valorizando a sua historia e descendência. Isso traz para nos 

acadêmicos a amplitude a qual a educação permeia nos dando uma dimensão do 

poder de transformação conquistado ao longo dos anos, através de estudiosos como 

Paulo Freire, Clovis Moura, que nos relatas suas experiências e vivencias na 

educação.  

Dentre os principais autores que se destacam na educação quilombola 

temos Moura que foi um dos estudiosos a realizar um levantamento sócio 

econômico, cultural e educacional as comunidades tradicionais negras e 

quilombolas. Dai por diante o estado veio a conhecer e reconhecer oficialmente 

essas comunidades, e partindo desse ponto a secretaria do estado da educação 

escolar quilombola vem com objetivo de garantir e assegurar a essas comunidades 

afro-brasileiras, uma educação básica de qualidade. 
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Para uma melhor investigação do projeto politico pedagógica da escola 

Tibúrcio José Marques, iremos conhecer a proposta da educação quilombola, 

conhecer o projeto politico pedagógica da escola, e vamos analisar se a proposta da 

escola atende a demanda da educação quilombola, depois de analisarmos todas 

estas questões partirão para analisar de forma prática o trabalho dessa escola de 

acordo ao projeto politico pedagógico que a mesma tem.  

O seguinte artigo esta dividido em três subtítulos que buscam tratar sobre 

as questões referentes á Proposta da Educação Quilombola, Projeto Político 

Pedagógico e o projeto politico pedagógico da escola e a demanda da educação 

quilombola. Para atender o que pede os subtítulos vamos responder as seguintes 

questões da pesquisa que tratam sobre a proposta da educação quilombola, o que é 

projeto politico pedagógico e como é o projeto politico pedagógico da escola.  

A pesquisa sobre educação quilombola na comunidade de Itapura, visa a 

grande relevância que a mesma traz no âmbito da educação como meio de 

transformação e inclusão social, diante disso observamos a importância de conhecer 

a realidade da comunidade citada, para através dos conhecimentos científicos 

pedagógicos, levantar  dados que comprovem as demandas encontradas, 

relacionadas a educação  e apresentar uma proposta que atenda as demandas 

encontradas na escola. 

Por essa modalidade (educação quilombola), não ser trabalhada, na 

escola a comunidade não sabe a importância e não tem conhecimento algum sobre 

ela.  Essa pesquisa tem por objetivo informar a comunidade, fazendo que a mesma 

perceba a importância que a educação quilombola tem para o seu desenvolvimento, 

dessa forma será possível garantir que a educação aconteça de forma adequada e 

que atenda a realidade da comunidade onde a escola estar inserida.  

Dessa forma pretende-se neste trabalho rever algumas questões que 

possam estar nos respondendo quais fatores levam a escola a não trabalhar com o 

projeto politico pedagógico voltado a educação quilombola. 

É preciso entender que o PPP de uma escola está baseado em uma 

reflexão do seu cotidiano, para isso é necessário ampliar as possibilidades e se 

apresar para estar avançando com as mudanças que se fazem necessárias dentro e 

fora dos muros da escola. 

      



8 

 

 

 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.  Proposta da educação quilombola 

A proposta da educação quilombola é a de possibilitar que o professor 

repense sobre as experiências dos quilombos contemporâneos, onde o papel da 

escola seja uma fonte de afirmação da identidade nacional. Será um desafio 

desenvolver em uma escola novos espaços pedagógicos que propicie a valorização 

das identidades brasileiras, onde a escola seja a responsável a ter um currículo que 

leve o aluno a conhecer suas origens, de acordo com a lei nº 9.394/96 de diretrizes e 

bases da educação nacional pela Lei nº 10. 639/2003, que estabelece a 

obrigatoriedade de estudos aprofundados sobre a parte da historia que fala sobre as 

origens dos quilombos contemporâneos e de suas situações atual, resgatando assim 

seus valores culturais, suas origens e a sua historia como afirmação da nossa 

dignidade para o meio da educação a qual estar inserida. 

Freire evidencia-se como uma proposta metodológica que dialoga 
diretamente com a concepção de saber não formal, pois, ela é fruto 
das vivencias coletivas dos movimentos sociais. Sendo uma 
abordagem metodológica voltada para o fortalecimento do (a) 
educando/educador (a) como um sujeito social, critico e consciente 
capaz de problematizar sua realidade, de reivindicar seus direitos, 
porque passa a compreender que é capaz de transformar o meio 
social em que vive, é capaz de conquistar e produzir cultura, 
combatendo qualquer atitude arbitraria que vise diminuir sua 
condição de cidadão de direitos. (FREIRE, 1981 p 503). 
 
   

O dialogo como intermediador entre os saberes, levando em 

consideração os conhecimentos vivenciados entre ambas as partes de forma que os 

conhecimentos sejam fortalecidos, essa troca de saber deve acontecer de forma 

natural aproveitando todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos. A escola 

precisa ter professores com formação adequada para atender as necessidades de 

uma educação voltada a comunidades oriundas de quilombos, o espaço físico da 

escola precisa ser acolhedor de forma que os discentes interajam com sua realidade 

e sua cultura, tornando a escola em um ambiente familiar e propício a valorização 

das culturas e do seu povo.    
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A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades 

educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo 

pedagogia própria em respeito à especificidade étnico cultural de 

cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 

observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e 

os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na 

estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser 

reconhecida e valorizada sua diversidade cultural. (p. 42 apud 

BRASIL, 2012, p.1) 

  

De acordo ao plano nacional de educação escolar quilombola a educação 

deve respeitar as características étnico cultural, e o corpo docente da escola deve 

ter formação especifica para atuar de forma que atenda as demandas da educação 

quilombola com metodologia espesifica considerando o espaço onde a escola estar 

inserida valorizando sua cultura afrodescendente, sua historia e suas crenças e 

costumes. 

  A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em 

unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo 

pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de 

cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 

observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e 

os princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na 

estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser 

reconhecida e valorizada sua diversidade cultural (Brasil 2003,p 59) 

 O ministério da educação assegura que o sistema de ensino estadual e 

municipal tenha o dever de incluir as escolas localizadas em comunidades 

quilombolas, uma infraestrutura de qualidade e afirma que os professores precisam 

ter uma formação adequada para essa demanda de educação, e os materiais 

didáticos precisam ser específicos para sua demanda e realidade. 
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 O MEC possui ações, por meio do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), para garantir que os sistemas de ensino (estaduais e 

municipais) incluam as escolas localizadas em Comunidades 

Remanescentes de Quilombos nas demandas relacionadas à 

infraestrutura, formação de professores/as e aquisição de materiais 

didáticos específicos.   

 

2. Projeto politico pedagógico da escola 

No sentido etimológico o termo projeto vem do latim projectu, 

(particípio), passado do verbo projicere, que significa lançar para 

diante. Plano intento, desígnio. Empresa, empreendimento. 

(FERREIRA 1975,p1.144)  

Projeto politico pedagógico (PPP) é um instrumento que busca refletir a 

proposta educacional da escola, é através dela que o corpo docente escolar poderá 

estar desenvolvendo um trabalho em conjunto, e em parceria cuja as suas 

atribuições de responsabilidades serão assumidas para poder está buscando fazer 

uma execução dos objetivos pré-estabelecidos.  

 

O projeto politico pedagógico vai além de um simples agrupamentos 

de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo 

que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado à 

autoridade educacional como prova do comprimento de tarefas 

burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, 

por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. (VEIGA 

1994 p12)       

                              

A importância de se criar um projeto politico pedagógico não estar apenas 

em montar um documento para ser esquecido e não ser vivenciado na escola, é 

interessante saber que o objetivo de se criar o projeto é focar em metas a serem 

alcançadas, com o compromisso da formação do cidadão no processo educativo 

que a escola estar inserida.  
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O PPP deve possibilitar aos envolvidos da escola uma tomada de 

consciências dos problemas que são vistos na escola e deve também se pensar 

quais as soluções devem ser tomadas, estabelecendo a responsabilidade de todos 

os envolvidos, ou seja, baseado na coletividade, sendo assim ele será eficaz nos 

compromissos estabelecidos aos profissionais que estão engajados da escola. 

 

Político e pedagógico têm assim uma significação indissociável. 

Neste sentido é que se deve considerar o projeto político pedagógico 

como um processo permanente de reflexão e discursão dos 

problemas da escola, na busca de alternativa viáveis á efetivação de 

sua intencionalidade, que “não é descritiva ou constitutiva, mas é 

constitutiva” (MARQUES 1990 p23).  

Tratando do pedagógico da escola, parece algo difícil de compreender, 

mas é algo de uma relação reciproca, e na busca de melhorias de alternativas é algo 

extraordinário e que se torna marcante para a dimensão pedagógica da escola, 

quando quebra os paradigmas da dificuldade e vai a busca de algo que seja viável e 

construtivo para assim estar solucionando os problemas da escola.  

É preciso ver a escola como um espaço democrático levando em 

consideração suas características, localização e espaço, físico, mediante esses 

critérios possibilitará a adequação do projeto politico pedagógico a realidade da 

escola, facilitando o trabalho do corpo docente na execução do PPP. Nessa 

perspectiva a escola passa a exercer um papel social de formação da cidadania 

voltada ao dialogo e a inclusão.  

 

A principal possibilidade de construção do projeto politico pedagógico 

passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de 

delinear sua própria identidade. Isto significa resgatar a escola como 

espaço publica, lugar de debate, de dialogo, fundado na reflexão 

coletiva. Portanto, é preciso entender que o projeto politico 

pedagógico da escola dará indicações necessárias a organização do 

trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na dinâmica 

interna da sala de aula. (VEIGA 1994, p14)  
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O projeto politico pedagógico da escola deve priorizar  a participação da 

família atribuindo a responsabilidade a ela junto ao corpo docemente, a inclusão da 

família é indispensável para que as metas estabelecidas no currículo sejam 

acompanhada e executadas em sua totalidade, os pais precisam compreender que a 

educação começa em casa em um primeiro momento onde são desenvolvidos as 

relações e interações. 

O projeto político pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos 

educadores, funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de 

escola que intentam, requer a definição de fins. Assim, todos deverão 

definir o tipo de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. 

As ações especificam para obtenção desses fins são meios. Essa 

distinção clara entre fins e meios é essencial para a construção do 

projeto politico pedagógico (VEIGA 1994 p17).  

 

3. O PPP da escola e a demanda da educação quilombola 

Através da analise do PPP da escola Tibúrcio Jose Marques, 

constatamos que ainda não está adequada a realidade da comunidade quilombola 

onde a escola reside, foi observado que não há nem uma referencia  ou citação no 

que diz respeito a essa modalidade de ensino, de acordo a  Lei nº 10. 639/2003, que 

estabelece a obrigatoriedade de estudos aprofundados sobre a parte da historia que 

fala sobre as origens dos quilombos contemporâneos e de suas situações atual, 

resgatando assim seus valores culturais, suas origens e a sua historia como 

afirmação da nossa dignidade para o meio da educação a qual estar inserida. 

De acordo com o projeto político pedagógico da escola a metodologia 

está voltada a leitura e escrita e as quatro operações matemática, não à atividades 

relacionada há  cultura e historia quilombola, mas voltada a contemporaneidade 

focado no saber e na preparação para o mercado de trabalho, o  modelo de 

avaliação dos alunos relacionado as atividades escolar baseia se na, LDB n° 

9.394/96 afirma que a avaliação deverá ser continua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. 

O PPP da escola não contempla a participação da família de forma 

efetiva, mas de modo parcial onde não inclui a família em atividades para a 
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construção de laços e fortalecimento de vínculos. A escola por não contemplar a 

educação quilombola deixa de lado sua historia e a cultura afro brasileiro de modo 

que a as atuais gerações percam sua identidade e suas raízes, e a cada dia o seu 

valor de reconhecimento se torna um mero fracasso, dessa forma entende-se que a 

educação encontra num viés que não condiz com o reconhecimento padrão de uma 

comunidade reconhecida como quilombola.  

  

4. METODOLOGIA  

 

Para uma melhor investigação do Projeto Político Pedagógica, realizou-se 

uma pesquisa de campo com intuito e objetivo exploratório, para tal utilizou-se como 

técnicas e instrumentos de coleta de dados: observações diretas, entrevista não 

estruturada e análise documental do PPP, almejando valorizar todo o processo 

investigativo no qual se buscou avaliar a realidade apresentada por esta instituição 

ao decorrer do período de observação e entrevista e se a mesma atende os 

requisitos da Educação Quilombola. Portanto a pesquisa de campo é crucial neste 

processo, pois através da qual se pode observar fatos e fenômenos da maneira 

como ocorrem na realidade, como também coletar dados referentes aos elementos 

observados analisando-os e interpretando-os com base em uma fundamentação 

teórica sólida, com o objetivo de compreender e explicar o problema que é objeto de 

estudo da seguinte pesquisa. Em concordância com a linha de pensamento de 

Lakatos e Marconi (1993), a pesquisa de campo é um instrumento importante para 

conseguir informações e conhecimento a cerca de um determinado problema para o 

qual se procura uma resposta ou hipótese que se queira comprovar ou destrinchar 

diferentes fenômenos ou então relação entre elas. 

 

 

Podemos apontar três finalidades para essa etapa: estabelecer uma 

compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da 

pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento 

sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural da qual faz 

parte (MINAYO, 1996, p.69). 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Segundo a entrevista não estruturada, entendemos que não se tendo 

PPP de acordo a Comunidade Quilombola a instituição não atende os objetivos 

delimitados pelo mesmo, pois segundo as palavras da atual Diretora Marta de 

Oliveira Macedo o PPP disponível na escola foi construído de forma padrão no ano 

de 2010 para todas as instituições do meio rural. Este projeto não contempla as 

necessidades e individualidades de cada instituição. Portanto podemos confirmar 

que o corpo docente desta gestão não se encontra mais nesta intuição deixando 

lacunas sobre a origem e base da construção do PPP da Escola Tibúrcio Jose 

Marques. 

 Sabe-se que a Educação Escolar quilombola é assegurada pelo MEC 

para garantir que sistemas de ensino estaduais e municipais incluam as escolas 

localizadas em Comunidades Remanescentes de Quilombo nas demandas 

relacionadas à infraestrutura, formação docente, garantir direito a educação básica 

para crianças e adolescentes destas comunidades como também aquisição de 

materiais didáticos específicos, dentre outros.  É reforçado também pela Lei nº 

10.639/ 03 que propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e africana. No entanto, percebe-se que na atual realidade 

desta escola as Leis e garantias não são colocadas em prática como a mesma 

determina. 

Levando em consideração que a proposta da educação quilombola é a de 

possibilitar que o professor repense sobre as experiências dos quilombos 

contemporâneos, onde o papel da escola seja uma fonte de afirmação da identidade 

nacional. Será um desafio desenvolver em uma escola novos espaços pedagógicos 

que propicie a valorização das identidades brasileiras, onde a escola seja a 

responsável a ter um currículo que leve o aluno a conhecer suas origens. 

O projeto politico pedagógico (PPP) é um instrumento que busca refletir a 

proposta educacional da escola, é através dela que o corpo docente escolar poderá 

estar desenvolvendo um trabalho em conjunto, e em parceria cuja as suas 

atribuições de responsabilidades serão assumidas para poder está buscando fazer 

uma execução dos objetivos pré-estabelecidos.  
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Através da analise do PPP da escola Tibúrcio Jose Marques, 

constatamos que ainda não está adequada a realidade da comunidade quilombola 

onde a escola reside, foi observado que não há nem uma referencia  ou citação no 

que diz respeito a essa modalidade de ensino, de acordo a  Lei nº 10. 639/2003, que 

estabelece a obrigatoriedade de estudos aprofundados sobre a parte da historia que 

fala sobre as origens dos quilombos contemporâneos e de suas situações atual, 

resgatando assim seus valores culturais, suas origens e a sua historia como 

afirmação da nossa dignidade para o meio da educação a qual estar inserida. 

Consideramos que a construção do PPP da escola é um elemento de 

identidade que deve ser construído junto à comunidade com a participação da 

família e todo o corpo docente da escola, todos devem contribuir de forma 

democrática possibilitando a interação entre funcionários, pais e comunidade, com 

um único objetivo, proporcionar a escola um espaço de conhecimento e formação da 

cidadania, trazer a família para essa discursão é valorizar a base da escola e 

fortalecer as relações família-escola, passo fundamental é fazer um levantamento 

detalhado e bem elaborado da realidade dos moradores das comunidades 

remanescentes em seu território. Saber o que pensam sobre a educação e o que ela 

pode influenciar de forma positiva em seu presente para que possa definir um futuro 

com perspectivas que garantam uma educação de qualidade com a participação de 

todos, a construção do PPP faz com que a escola saia em busca do conhecimento 

em seu contexto, através de perguntas e informação pode se chegar á um 

referencial ou um ponto de partida que dará base para a elaboração do plano 

político pedagógico fundamentado em fatos reais vivenciados pela comunidade 

quilombola. 

Para incorporar uma proposta pedagógica em uma comunidade se faz 

necessário compreender que, a diversidade traz múltiplas relações características 

dos quilombolas relacionados à família, trabalho, crença, costumes, e a relação com 

o meio ambiente, sua principal fonte de subsistência. 

Na perspectiva de fazer valer a Constituição Federal de 1988, a Lei 

9394/96 e a Lei 10.639, o Conselho Nacional de Educação aprovou em 10/03/2004 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos raciais e 

para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
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As diretrizes Curriculares são uma resposta na área de educação que 

orienta a implementação de políticas de reparações para as populações negras ao 

mesmo tempo em que reconhece e valoriza a história por eles construída. 

 

 

  

CONCLUSÃO  

 

Considerando os resultados desta pesquisa concluímos que, o projeto 

politico pedagógico da escola Tibúrcio Jose Marques, não contempla a educação 

quilombola, mesmo a comunidade de itapura tendo seu reconhecimento em 21 de 

janeiro de 2015, não houve uma intervenção em seu projeto político pedagógico, por 

não contemplar a realidade da escola , o PPP atual  despreza a sua historia local na 

qual a escola estar inserida perdendo assim sua identidade e sua cultura. Mesmo 

com uma legislação especifica para a educação afrodescendente, Lei nº 10. 

639/2003, que estabelece a obrigatoriedade de estudos aprofundados sobre a parte 

da historia que fala sobre as origens dos quilombos contemporâneos e de suas 

situações atual, percebeu que não há um cumprimento dessa legislação no PPP da 

escola. 

Percebemos o quanto a educação perde por não contemplar a historia da 

comunidade, deixando de lado a valorização e o resgate das culturas 

afrodescendentes, suas historias e suas crenças.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando a realidade da escola da forma que se encontra o projeto 

politico pedagógico não contemplando a educação quilombola, podemos estar 

apontando caminho para a resolução dos problemas, um deles estar relacionado à 

participação da comunidade e o município através da secretaria de educação com 
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politicas publica voltadas as demandas sócias resultantes da exploração do trabalho 

escravo que por fim deu origem aos quilombos em seu território, onde negros 

fugitivos se escondia dos maus tratos e as péssimas condições de trabalho 

estabelecidas pelos grandes senhores produtores rurais da época, assim através de 

discursões referente ao PPP atual e sua adequação, percebemos a educação 

quilombola como um direito a ser estabelecido através do plano politico pedagógico 

da escola, mediante a esses dados temos um desafio pela frente, possibilitar que  

através da nossa pesquisa possamos contribuir para que a escola Tibúrcio Jose 

Marques possa reformular seu PPP de acordo a realidade, onde a escola estar 

inserida atendendo assim o plano nacional para educação quilombola, respeitando a 

constituição estabelecida. 

Acreditamos que uma educação de qualidade começa quando o Projeto 

politico pedagógico contempla a realidade, a cultura e a historia da comunidade.  

onde a escola está inserida,  a escola deve assumir seu papel de formar e informar 

as próximas gerações, perpetuando a sua identidade quilombola destacando a 

cultura afro-brasileira resgatando a cultura local como modelo de inclusão e 

valorização de sua  história. 
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