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Plano de Atividade 

Educação de Jovens e Adultos 

 

I. Dados de Identificação 

Escola: Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Professora: Dayane S. Silva, Mariana P. Santos, Silvia A. Tratis 

Série: EJA- 2º Período 

Ano Letivo: 2008 

Data de Execução: 18/06/2008 

Carga Horária: 1 dia (4 h) 

 

II. Objetivos 

● Conceituar quilombos/quilombolas; 

● Compreender a luta política dos escravos e formação dos quilombos; 

● Identificar as regiões quilombolas do Paraná; 

 

III. Conteúdos 

 a) Conteúdo Central (História) – A formação dos quilombos no Paraná. 

 b) Conteúdos Relacionados (Geografia) – Localização das regiões quilombolas do Paraná, 

utilizando legendas; 

 c) Conteúdos Relacionados (Português) -  Interpretação e produção de texto 

 

IV. Descrição das Atividades 

● Ler o artigo de Ilka Boaventura Leite, e a partir da leitura a professora colocará alguns 

tópicos com os itens mais importantes do movimento quilombolas do Brasil; 

● Separar a sala em grupos e cada grupo ficará responsável por cada item; 

● Com os grupos formados, cada um irá produzir um texto de acordo com o item; 

● Depois de produzir o texto o grupo irá expor para turma em forma de seminário 

● Após a produção de texto e exposição oral, a professora junto aos alunos irá produzir um 

texto coletivo com os itens de cada grupo; 

● Analisar o mapa do Paraná as regiões quilombolas do nosso Estado e pintar as regiões de 

acordo com a legenda e procurar notícias em jornais sobre a situação atual dos mesmos. 



 

 

V. Avaliação 

● Produção e interpretação de texto em grupo; 

● Exposição oral; 

  

VI. Referências 

http://www.nead.org.br/artigodomes/imprime.php?id=21 

 

 

 

Texto: 

 

Os quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas 

 
Ilka Boaventura Leite 

 
 
O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos 

africanos ao escravismo colonial, reaparece no Brasil/República com a Frente Negra Brasileira 

(1930/40) e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-

se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos 

afrodescendentes.  

Falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de 

uma luta política e, conseqüentemente, uma reflexão científica em processo de construção. 

Embora pareça pertinente igualar a questão das terras de quilombos às terras indígenas, 

ambas são semelhantes apenas quanto aos desafios e embates já visíveis, no plano conceitual 

(quanto à identificação do fenômeno referido) e no plano normativo (quanto à definição do sujeito 

do direito, os critérios, etapas e competências jurídico-políticas). 

Nos últimos vinte anos, os descendentes de africanos, chamados negros, em todo o 

território nacional, organizados em Associações Quilombolas, reivindicam o direito à permanência 

e ao reconhecimento legal de posse das terras ocupadas e cultivadas para moradia e sustento, bem 

como o livre exercício de suas práticas, crenças e valores considerados em sua especificidade. 

 Em diferentes partes do Brasil, sobretudo após a Abolição (1888), os negros foram 

desqualificados e os lugares em que habitam foram abandonados pelo poder público ou mesmo 

questionados por outros grupos recém-chegados, com maior poder e legitimidade junto ao Estado . 

O usufruto, a posse e a propriedade dos recursos naturais tornaram-se, ao longo do 

processo de formação social brasileira, cada vez mais, moeda de troca, configurando um sistema 

disfarçadamente hierarquizado pela cor da pele e onde a cor passou a instruir níveis de acesso 

(principalmente à escola e à compreensão do valor da terra), passou mesmo a ser valor embutido no 

negócio. Processos de expropriação reforçaram a desigualdade destes negócios, de modo a ser 

possível hoje identificar nitidamente quem foram os ganhadores e perdedores e quem, ao longo 

deste processo, exerceu e controlou as regras que definem quem tem o direito de se apropriar. 

Já a primeira Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os 

africanos e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra categoria 



separada, denominada "libertos". Desde então, atingidos por todos os tipos de racismos, 

arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia - e denuncia -, os negros foram 

sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram para viver, mesmo quando a 

terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos senhores através de testamento lavrado em 

cartório. Decorre daí que, para eles, o simples ato de apropriação do espaço para viver passou a 

significar um ato de luta, de guerra 

Tudo isto se esclarece quando entra em cena a noção de quilombo como forma de 

organização, de luta, de espaço conquistado e mantido através de gerações. O quilombo, então, na 

atualidade, significa para esta parcela da sociedade brasileira sobretudo um direito a ser reconhecido 

e não propriamente e apenas um passado a ser rememorado. Inaugura uma espécie de demanda, ou 

nova pauta na política nacional: afrodescendentes, partidos políticos, cientistas e militantes são 

chamados a definir o que vem a ser o quilombo e quem são os quilombolas. 

A partir da Constituição Federal promulgada em 1988, cujo Artigo 68 das Disposições 

Transitórias prevê o reconhecimento da propriedade das terras dos remanescentes das comunidades 

dos quilombos, o debate ganha o cenário político nacional. Por trás de algumas evidências, pistas e 

provas: surgem novos sujeitos, territórios, ações e políticas de reconhecimento. Delineiam-se desde 

então novas questões de identidade que perpassam as lutas por cidadania e sua versão, trágica e 

festiva, a folclorização.  

Quilombo 

A expressão quilombo vem sendo sistematicamente usada desde o período colonial. 

Ney Lopes afirma que quilombo é um conceito próprio dos africanos bantos que vem sendo 

modificado através dos séculos" (...) Quer dizer acampamento guerreiro na floresta, sendo 

entendido ainda em Angola como divisão administrativa. (...)".  

O Conselho Ultramarino Português de 1740 definiu quilombo como toda habitação de 

negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados 

nem se achem pilões neles. Indica, também, uma reação guerreira a uma situação opressiva. 

Fazendo um levantamento das abordagens feitas pela historiografia brasileira, Ney 

Lopes chama a atenção para os dois extremos em que o quilombo é enfocado: a partir do ideário 

liberal, proveniente dos princípios de igualdade e liberdade da Revolução Francesa, em que é 

romanticamente idealizado; ou, sob o viés marxista-leninista, no qual é associado à luta armada, 

como embriões revolucionários em busca de uma mudança social . A própria generalização do 

termo, teria sido um produto da dificuldade dos historiadores em ver o fenômeno enquanto 

dimensão política de uma formação social diversa. O termo irá persistir principalmente para indicar 

as variadas manifestações de resistência. 

As abordagens sócio-antropológicas a partir da década de 70 procuram enfatizar os 

aspectos organizativos e políticos dos quilombos.  

Essas comunidades de ex-escravos organizavam-se de diversas formas e tinham 

proporções e duração muito diferentes. Havia pequenos quilombos, compostos de oito homens ou 

pouco mais; eram praticamente grupos armados. No recesso das matas, fugindo do cativeiro, muitas 

vezes eram recapturados pelos profissionais de caça aos fugitivos.  

A característica que torna singular o quilombo do período colonial e o atual para este 

autor, decorre do fato de que todas as experiências já conhecidas revelam uma certa capacidade 

organizativa dos grupos. Destruído dezenas de vezes, reaparecem em novos lugares, como 

verdadeiros focos de defesa contra um inimigo sempre ao lado. Ter uma base econômica que 

permitia a sobrevivência de um grande grupo significou, desde o seu início, uma organização sócio-

política com posições e estrutura de poder bem definida, até porque o inimigo externo, 

caracterizado pelas invasões freqüentes, vem impondo, ao longo da história, a necessidade de uma 

defesa competente da área ocupada. Este caráter defensivo começa a mudar, em parte, com a 



Abolição, quando mudam-se os nomes e as táticas de expropriação, e a partir de então a situação 

dos grupos corresponde a outra dinâmica, a da territorializarão étnica como modelo de convivência 

com os outros grupos na sociedade nacional. Mas por outro lado, inicia-se, a longa etapa de 

construção da identidade destes grupos, seja pela formalização da diferenciação étnico-cultural no 

âmbito local, regional e nacional, e na consolidação de um tipo específico de segregação social e 

residencial dos negros, chegando até os dias atuais. Por isto mesmo, Clóvis Moura chega à 

conclusão de que o quilombo vira fato normal na sociedade escravista e desta até os dias atuais. 

Esse fato normal levantado por Moura é elucidativo da operacionalidade do termo para descrever o 

fenômeno na atualidade, já que há evidências de que um processo de segregação residencial dos 

grupos de fato ocorreu, bem como o deslocamento, o realocamento, a expulsão e a reocupação do 

espaço.  

 As chamadas terras de preto compreendem, portanto, as diversas situações decorrentes 

da reorganização da economia brasileira no período pós-escravista, onde, inclusive, não apenas os 

afrodescendentes estão envolvidos.  

O texto final do Artigo 68 da Constituição Federal, ao falar em remanescentes das 

comunidades dos quilombos, irá, inicialmente, dificulta a compreensão do processo e criar vários 

impasses conceituais. Aquilo que advinha como demanda social, com o principal intuito de 

descrever um processo de cidadania incompleto e portanto, abranger uma grande diversidade de 

situações envolvendo os afrodescendentes, tornou-se restritivo, por remeter à idéia de cultura como 

algo fixo, a algo cristalizado, fossilizado, e em fase de desaparecimento. Este foi o texto aprovado 

pela Constituinte: 

Artigo 68: 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos. 

A conceituação de quilombo do documento da ABA ampliou a visão do fenômeno 

referido e conferiu-lhe uma maior dinamicidade. Faltava identificar o sujeito do direito, os critérios 

normativos para a regulamentação da lei e sua aplicabilidade, ou seja, os procedimentos e etapas a 

serem cumpridas para a titulação das terras, as responsabilidades e competências dos atores sociais 

envolvidos. Ao contrário do que se supunha, a questão, a partir daí, revelou-se de grande 

complexidade, pois tratava-se de considerar não apenas os aspectos referentes à identidade dos 

negros no Brasil, mas os vários atores envolvidos e os inúmeros interesses conflitantes sobre o 

patrimônio material e cultural brasileiro, ou seja, questões de fundo envolvendo identidade cultural 

e política das minorias de poder no Brasil.  

No texto constitucional é a comunidade o sujeito da oração pois dela derivam os 

remanescentes, denominados posteriormente quilombolas. O artigo constitucional instrui, mesmo 

que indiretamente, a forma como a questão deve ser tratada no campo jurídico. Abdias do 

Nascimento, um dos militantes pioneiros também procura aperfeiçoar as suas teses do 

quilombismo, chamando a atenção para a necessidade de medidas efetivas para a regulamentação 

do artigo 68 e enfatizando o aspecto coletivo do processo.  

Temos hoje inúmeros exemplos de grupos que perderam a terra e insistem em manter-se 

como grupo, como o caso do Paiol de Telha, no Paraná. Trata-se, portanto, de um direito remetido à 

organização social, diretamente relacionado à herança, baseada no parentesco; à história, baseada na 

reciprocidade e na memória coletiva; e ao fenótipo como um princípio gerador de identificação, 

onde o casamento preferencial atua como um valor operativo no interior do grupo. 

É neste quadro político que o quilombo passa, então, a significar, um tipo particular de 

experiência, cujo alvo é a valorização das inúmeras formas de recuperação da identidade positiva, a 

busca por tornar-se um cidadão de direitos, não apenas de deveres. Enquanto uma forma de 

organização, o quilombo viabiliza novas políticas e estratégias de reconhecimento. Primeiramente, 

através da responsabilidade do grupo em definir pleitos com legitimidade e poder de aglutinação, de 



exercer pressão e produzir visibilidade na arena política onde os outros grupos já se encontram. Em 

segundo lugar, através do questionamento, mesmo que indireto, da função paternalista do Estado, 

da utilização que fazem os políticos das bandeiras dos movimentos sociais em milionárias 

campanhas políticas. E, em terceiro lugar, propondo a revisão das prioridades sociais, através, 

principalmente, da implementação de políticas sociais voltadas para pleitos considerados mais 

importantes e representativos dos interesses destas comunidades. 

O resgate do termo quilombo como um conceito sócio-antropológico, não 

exclusivamente histórico, proporciona o aparecimento de novos atores sociais ampliando e 

renovando os modos de ver e viver a identidade negra; ao mesmo tempo permite o diálogo com 

outras etnicidades e lutas sociais, como a dos diversos povos indígenas no Brasil. Vem evidenciar o 

aspecto militante e de não-acomodação, contrariando os estereótipos correntes de conformismo, 

sujeição, embranquecimento, malandragem e corrupção que fundamentam as falsas noções de 

democracia racial vigentes no país desde a Primeira República (1889-1930). 

Escolhido para falar da dominação que se tentou exercer através do argumento da 

inferioridade da raça, dos estigmas e da exclusão social, o termo quilombo vem expressar alguma 

necessidade de parte da sociedade brasileira de mudar o olhar sobre si própria, de reconhecer as 

diferenças que são produzidas como raciais ou étnicas. Através da luta e de uma complexa dinâmica 

iniciada no período colonial, o quilombo chega até os dias atuais para falar de algo ainda por se 

resolver, por se definir, que é a própria cidadania dos afrodescendentes. Neste sentido, pode ser 

considerada uma luta brasileira, iniciada ainda nos primeiros quilombos no período colonial, nos 

ajuntamentos, mocambos, moquifos favelas, ganhando forma através de conspirações, fuxicos, 

boicotes, rebeliões, revoltas armadas e simples conversas entre supostos aliados, constituindo-se 

através de inúmeras formas de associação, não evidentemente sem conflito, mas gestadas pelo 

desejo de mudança. 

O ato de aquilombar-se, ou seja, de organizar-se contra qualquer atitude ou sistema 

opressivo passa a ser, portanto, nos dias atuais, a chama reacesa para, na condição contemporânea, 

dar sentido, estimular, fortalecer a luta contra a discriminação e seus efeitos. Vem, agora, iluminar 

uma parte do passado, aquele que salta aos olhos pela enfática referência contida nas estatísticas 

segundo as quais os negros são a maioria dos socialmente excluídos. Quilombo vem a ser, portanto, 

o mote principal para se discutir uma parte da cidadania negada. 

Para além de uma identidade negra colada ao sujeito ou por uma cultura congelada no 

tempo, que deve ser tombada pelo patrimônio histórico e exposta à visitação pública, a noção de 

coletividade é o que efetivamente conduz ao reconhecimento de um direito que foi desconsiderado, 

de um esforço sem reconhecimento ou resultado, de um lugar tomado pela força e pela violência. 

Coletividade no sentido de um pleito que é comum a todos, que expressa uma luta identificada e 

definida num desdobrar cotidiano por uma existência melhor, por respeito e dignidade. É aí por 

onde a cidadania deixa de ser uma palavra da moda e passa a produzir efeito no atual quadro de 

desigualdades sociais no Brasil. 

 


