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ANEXO 1 
CONCEITOS

CONCEITOS:
Ancestralidade: 
A ancestralidade é conceito difícil de ser encerrado em uma única definição. Poder-se-ia 
recorrer a Oliveira (2007), que, ao trazer inúmeras facetas que a mesma comporta, afirma 
o seguinte: “A ancestralidade é uma categoria de relação, ligação, inclusão, diversidade, 
unidade e encantamento. Ela, ao mesmo tempo, é enigma-ancestralidade e revelação-
profecia. Indica e esconde caminhos. A ancestralidade é um modo de interpretar e produzir 
a realidade. Ela é um instrumento ideológico (conjunto de representações) que serve para 
construções políticas e sociais” (p. 257). Para Lopes (2004 (b), p. 59), ancestral remete 
a antepassado e “para oafricano, o ancestral é importante e venerado porque deixa uma 
herança espiritual sobre aTerra, contribuindo assim para a evolução da comunidade ao 
longo da sua existência”.

Quilombo: 
Assumiu novos significados na literatura contemporânea a partir do diálogo com os sujeitos 
quilombolas e também das observações empíricas nas CRQs. A ressignificação do termo 
Quilombo fez-se necessária mediante o cumprimento da legislação vigente para elaboração 
e implementação de políticas públicas específicas para atendimento dessa parcela da 
população brasileira, historicamente invisibilizados e excluídos da condição de cidadão.  
Assim, quilombo consiste num grupo de pessoas com “relações territoriais específicas, 
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica”. 
(DCNEEQ, 2012)

Educação Escolar Quilombola: 
Compreende escolas que estão localizadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos 
– CRQs, e escolas que atendem estudantes oriundos das CRQs. Ainda conforme as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola escola quilombola é 
aquela localizada no território quilombola. (DCNEEQ, 2012)

Educação Quilombola: 
A educação no Quilombo é aquela desenvolvida pelos sujeitos nas suas práticas cotidianas, 
seja, na família, no trabalho, na comunidade, nas lutas sociais, nas manifestações das 
tradições culturais, na relação de sustentabilidade com a natureza, enfim, no modo de ser 
e estar no mundo (SOARES, 2015). 
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Terra:
Para os quilombolas, tem valor diferente daquele dado pelos grandes proprietários. Ela 
representa o sustento e é, ao mesmo tempo, um resgate da memória dos antepassados, onde 
realizam tradições, criam e recriam valores, lutam para garantir o direito de ser diferente 
sem ser desigual. Portanto, a terra não é percebida apenas como objeto em si mesmo, de 
trabalho e de propriedade individual, uma vez que está relacionada com a dignidade, a 
ancestralidade e a uma dimensão coletiva. (PARECER CNE/CEB, 16/2012)

Trabalho: 
[...] o ato de trabalhar [nas Comunidades Remanescentes de Quilombos] não é cindido do 
pensar e, muito menos, desagregador de um grupo que dialoga, permanentemente, com 
suas necessidades diárias, levando-o a não desprezar, de igual modo, soluções que muitas 
vezes lhe são exteriores. Tais medidas têm como princípio a garantia de uma sustentabilidade 
que não viola as identidades locais, dentre elas, a étnico racial, [quilombola] que cimenta 
relações que rejeitam a excessiva produção de mercadorias, de consumo, de devastação 
socioambiental, e também aquelas que abarcam relações sociais sólidas que reafirmam 
concepções de desenvolvimento contrárias a desenraizamentos de qualquer natureza. 
(PARECER CNE/CEB, 16/2012). 

Etnodesenvolvimento: 
Está relacionado com dinâmica de desenvolvimento de um determinado grupo étnico, 
consiste num modelo de desenvolvimento alternativo, que se contrapõe ao sistema econômico 
hegemônico sustentado pelo lucro, competividade, individualismo, monocultura, etc. 
O etnodesenvolvimento pressupõe respeito ao ponto de vista ecológico e aos recursos 
naturais; aos seres humano. A partir da perspectiva do etnodesenvolvimento é possível 
pensar outras metodologias de ensino, voltadas para o reconhecimento e fortalecimento de 
práticas ancestrais/tradicionais de produção mantidas pelas CRQs.  


