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Aos companheiros e companheiras da comunidade quilombola do Damásio, 

em especial, aos alunos e professores da U.E.B. Manoel Martins da Silva e 

do C.E. Prof. Rosalino de Lima Martins, este catálogo fotográfico tem a 

proposta de levantar reflexões a partir das análises das fotografias dos 

alunos do ensino fundamental e médio das escolas quilombolas. Busca 

promover discussões acerca da identidade negra e da temática étnico racial 

sustentada pela Lei 10.693/2003 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana” 

e também no tocante a proposta da efetivação da Educação Escolar 

Quilombola. Os avanços são significativos no que se refere à visibilidade 

deste tema na educação e muito relevante para um debate mais amplo sobre 

História, Memória e Identidades. Este catálogo busca ainda auxiliar o 

trabalho docente em sala de aula. Sejamos resistentes! 

  

 



CONHECENDO SOBRE AS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

ESCOLAR QUILOMBOLA 

 
A elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola segue as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. De acordo 

com tais Diretrizes: 

 

A Educação Escolar Quilombola organiza precipuamente o 

ensino ministrado nas instituições educacionais, 

fundamentando-se, informando-se e alimentando-se de 

memória coletiva, línguas reminiscentes, marcos 

civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios orais, 

festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o 

patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o 

país (p.26). 

  

  
  
 

“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)”. 

 



UM POUCO SOBRE...  

A LEI 10.639/2003 
 
 

Nos estabelecimentos 

 de ensino fundamen- 

tal e médio, oficiais e  

particulares, torna-se  

obrigatório o ensino sobre  

História e Cultura Afro-Brasileira.  

O conteúdo programático a que se  

refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos  

africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. Os conteúdos referentes à 

História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileira.  
  
  
  
  
  
  







LOCALIZAÇÃO 

 

Bandeira do Município de Guimarães 

 
A comunidade quilombola do Damásio está localizada no 

munícipio de Guimarães, no estado do Maranhão, a 

aproximadamente 212 km da capital maranhense, São Luís. 

Fica a 8 km da sede do município.  

 

 



VOCÊ SABE QUAL A 

ORIGEM DO NOME 

DAMÁSIO?  
 

A memória oral constitui uma importante fonte de 

pesquisa histórica, e os moradores da comunidade do 

Damásio ajudam neste processo justamente pelo pouco 

registro material que aborde os assuntos relacionados ao 

espaço local, dessa forma eles são muito colaborativos 

por perceberem a importância dos registros acerca da 

História da comunidade.  

Seu Nilo explica que a proveniência do nome 

Damásio é muito antiga e se deu em decorrência da 

existência de uma árvore frutífera chamada 

Damasco que ficava situada no seio da comunidade. 

 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 



Nilo Goulart e sua esposa Altamira Goulart 

Seu Nilo é um dos moradores mais antigos da 

comunidade, possui 71 anos de idade e foi um dos 

fundadores do Centro Comunitário do Damásio. Em seu 

depoimento destaca a importância que teve na 

preservação da cultura local, da identidade negra e na 

promoção dos interesses das famílias quilombolas, dando 

ênfase para as demandas habitacionais, educacionais e da 

agricultura familiar, temáticas essas que constituíram o 

objetivo inicial do centro e da população do Damásio. 
 



ORIGEM DO QUILOMBO 
 

Seu Nilo compôs uma narrativa de muitas 

informações e curiosidades sobre o espaço 

quilombola por caracterizar-se como uma cidade de 

baía, seus habitantes se constituíram pelo trânsito de 

pessoas e mercadorias de diferentes localidades. 

Através de fontes orais dos moradores é relatado 

que a Comunidade Quilombola do Damásio foi uma 

terra herdada à três mulheres escravizadas e que,  

portanto, a população descende da formação 

familiar dessas mulheres.  
  

 

                           

  

A comunidade quilombola Damásio possui um 

contexto histórico de grande relevância dentre as 713 

comunidades reconhecidas no Estado do Maranhão 

pela Fundação Cultural Palmares. A luta pela 

certificação é extremamente importante para essas 

comunidades como forma de evitar os conflitos acerca 

da posse da terra. 

  
  
 



Fonte: Governo do Maranhão 



FORMAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO 

QUILOMBOLA DO DAMÁSIO 

 
Sobre a formação do primeiro Centro Comunitário 

constituído em 1969, contou com a presença marcante 

do Padre Victor Asselin, através da formação inicial dos 

grupos familiares que circundavam a comunidade 

quilombola, em que apresentaram as suas necessidades 

reais ao padre, dentre elas, cabe ressaltar: as questões 

ligadas à moradia, a educação e a lavoura.  
 

O Padre Victor Asselin nasceu 

em 1938, em Quebec, Canadá. 

Chegou ao Brasil por volta de 

1966 e ficou no município de 

Guimarães. Foi uma pessoa 

muito atuante e dentre suas 

inúmeras contribuições foi o 

idealizador do Conjunto 

Habitacional da Comunidade 

de Damásio. A formação deste 

conjunto se deu em três etapas 

. A primeira etapa beneficiou 

as famílias com maior número 

de pessoas. As demais etapas 

foram voltadas para as 

famílias com menor número 

de pessoas. 
  
  
  
 



 



Atende a comunidade do Damásio e também 

comunidades vizinhas. Atualmente conta com um corpo 

docente formado por doze professores sendo  sete 

mulheres e cinco homens, além de quatro funcionários e 

a diretora: Lucivânia Silva Martins. 

 



Inaugurada em 05 de junho de 2019, faz parte do 

projeto Escola Digna do Governo Estadual e busca 

atender uma média de 160 alunos da comunidade e 

entorno, possibilitando maior acessibilidade a todos. 



Inaugurada em 05 de junho de 2019, faz 

parte do projeto Escola Digna do Governo 

Estadual e busca atender uma média de 160 

alunos das comunidades do entorno, 

possibilitando maior acessibilidade a todos. 
 



  

MULHERES PROFESSORAS DO  

QUILOMBO DO DAMÁSIO 
 

A memória de mulheres professoras traz consigo um 

caráter de pertencimento individual e coletivo, 

elencando valores e representação no meio social. A 

narração das professoras potencializa as trajetórias de 

vida e da comunidade, os desafios, as vitórias 

alcançadas, seus saberes e suas identidades, sendo, 

portanto, referência a seus alunos.   

  

Apresenta-se, portanto, as fotografias das mulheres da 

comunidade do Damásio entre o período de 2018 a 

2020. E suas contribuições acerca da educação, 

moradia, agricultura e de tantos outros saberes, 

trazendo a afirmação da identidade de mulheres 

negras, quilombolas, agricultoras e professoras.  
 



“Nasci em 28 de 

junho de 1975, sou 

solteira, tenho 

ensino médio 

completo e estudo 

terceiro grau na 

faculdade de letras. 

Tenho três filhas, 

Sou da própria 

comunidade de 

Damásio, sou 

professora, porém 

me identifico 

também como 

lavradora. 

Como professora, trabalho com educação infantil e estou há 13 

anos na escola, sendo 2 anos com o primeiro e o segundo ano, 

e de lá para cá só foi educação infantil.” 

 



“Eu me identifico como lavradora e professora. Ser professora é coisa que eu 

gosto entendeu e eu me identifico mais trabalhando com criança, é uma área 

que me identifico mais do que trabalhar com os alunos maiores.  Eu faço com 

amor, com carinho, me apego e eu gosto muito de criança. A gente pega uma 

sala no início tem vários desafios. A gente sabe que cada aluno está em um 

nível, cada um tem um comportamento e aí quando você não tá conseguindo 

alcançar aquele objetivo seu, né, então você fica se preocupando. O que eu 

tenho que fazer? O quê que eu não estou fazendo? E aí você acha que não vai 

conseguir aquilo, mas quando chega lá no final você ver  que você contribuiu 

para aquele série ali ter tido sucesso, tenha evoluído e você acaba se 

apegando.”  

  
  
  
  
  
 

Josilene Goulart Azevedo 





“Eu tenho 61 anos, formada em Biologia. Quando comecei a 

trabalhar foi em 1979, trabalhava na sala de aula nomeada 

pelo município de São Vicente, perto de onde eu morava, porque 

eu não sou daqui (Damásio). Trabalhei anos lá depois casei.  

 

Aí comecei a trabalhar com a Santana Fonseca (uma das 

professoras mais antiga da comunidade) aqui no Damásio. 

quando completou 30 anos de trabalho, dei entrada  na minha 

aposentadoria em 2008, o ano que terminei minha  

 faculdade. 

 

 Eu sempre  

trabalhei  com  

Santana, às vezes 

como professora, às 

vezes como diretora, 

mas ainda  trabalhamos 

4 anos juntas 

 na direção.” 

 



“Eu gostava da escola, e ainda gosto! Sempre os diretores são daqui do 

Damásio, sempre daqui, mas esses três anos dessa administração que tá, que 

o diretor é de fora. Eu não vejo validade nenhuma. Quando éramos diretora 

mais a Santana, deixamos muita coisa na escola. [...] Quando era período de 

São João, fazíamos boi na escola. O boizinho deu foi bom! Fazíamos também 

pastor. Aqui é uma comunidade quilombola tem que ter essa cultura. A minha 

identidade aqui é de professora, todo documento meu está como professora, 

mas que eu sei trabalhar na lavoura, eu sei.”   

 
Altamira Costa Nascimento Goulart 

 





“Atualmente estou 

presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais 

do munícipio de 

Guimarães (MA), mas já 

participo há 10 anos da 

diretoria, comecei como 

secretária de 

informação, fui 

convidada por Antônio 

Cláudio Martins 

Guterres, conhecido 

como Kaká, para 

participar da chapa [...].  

“Recebi um chamado para participar do curso nacional na 

Escola de Formação, isso assim que eu entrei aqui, isso foi uma 

benção para mim, lá eu fui saber quem realmente era e o que eu 

queria. Também participei já várias vezes da ENAFOR que é a 

Escola Nacional de Formação a nível de Brasília, que é só para 

presidente da associação e também para outras lideranças”.  

 

 

 



 



“Sou professora há 48 anos de atividade. A escola que eu fui diretora 

é a Unidade Integrada Manoel Martins da Silva, fui 14 anos diretora 

não assim total, por período no mandato de alguns prefeitos. Eu acho 

que eles achavam que meu trabalho era bom, aí eu sempre ia. Sou 

formada em Matemática;  do início quando eu comecei a trabalhar 

tinha apenas a sétima série antiga. 

 

Quando cheguei aqui no 

Damásio,  fui direto para o 

terceiro e  quarto ano, com  17 

anos. Só que era assim com 

poucos aluno, pouco do 

terceiro e pouco do quarto, 

formaram uma turma, 

multisseriada. Fui 

trabalhando...trabalhando e 

voltei a estudar, terminei meu 

ensino médio já com minha 

família, já casada e aí depois, 

foi em 2003, que eu fiz a  

prova, passei e fiz a faculdade 

de Matemática.” 

 





“Professor não só é aquele que trabalha pelo dinheiro, tem que gostar da 

profissão, eu sou uma pessoa que gosta da minha profissão, a escola que eu fui 

diretora é a Escola Unidade Integrada Manoel Martins da Silva, fui 14 anos 

diretora, não assim, total, por período de alguns prefeitos. Às vezes ficava dois 

ou três mandatos seguidos. Minha identidade é de professora, além de 

professora, sou companheira, sou caseira, eu também me identifico gosto muito 

de plantar no meu quintal. Ultimamente estou deixando de ir pra escola, então 

dedico meu tempo no quintal. Me identifico também como filha de Damásio, eu 

já me considero filha de Damásio” 

Maria Santana Fonseca Santos 



“Eu sou daqui do 

Damásio, eu trabalho 

na escola, a minha 

formação é na área de 

filosofia pela UFMA, 

pelo PROEB, só que 

eu sou concursada 

como operacional, 

mas trabalho como 

auxiliar operacional 

de serviço geral. 

 

“Eu trabalho com a área de limpeza e faço a merenda da 

escola, mas antes de ser concursada, trabalhei como 

professora das séries iniciais e com ensino infantil, e 

trabalhei com alfabetização até o 3º ano. 





“Eu tenho 35 

anos sou daqui 

da 

comunidade. 

Sou professora 

formada pela 

Universidade 

Federal em 

Matemática, 

mas agora 

estou 

exercendo no 

ensino 

fundamental 

menor” 

 

“Ser professora para mim é muito importante, 

principalmente que a gente é de uma comunidade 

quilombola que preza muito pela educação e eu sou filha de 

uma Educadora de raiz, que desde os 18 anos é professora, 

e diretora da escola há mais de 30 anos: Maria Santana 

Santos que é minha mãe, sou filha dela”. 

 





“Tenho instrução  

em teologia 

(graduada), fiz 

também pós-

graduação em  

meio ambiente. 

Quanto a sala de 

aula, eu já leciono a 

10 anos na 

comunidade, antes 

lecionava do  

quinto ao nono  

ano e agora da  

pré-escola ao  

quinto ano. 

 

Buscar meios para animar e melhorar o desinteresse dos 

alunos, fazendo atividades fora da sala de aula, envolvendo 

os mesmos no contexto principalmente das disciplinas de 

Ciências e Geografia. Priorizando e zelando o meio 

ambiente” 





Na comunidade do Damásio, há um espaço no centro onde fica 

localizado a biblioteca comunitária chamada “Luz do Quilombo” e 

dentre os programas que auxiliam a manutenção que reitera este 

espaço de dialogo traz a Expedição Vaga Lume que constitui um 

projeto criado em 16 de outubro 2001, por Sylvia Guimarães, Laís e 

Fofa cujo objetivo é uma organização sem fins lucrativos que busca 

a promoção do acesso aos livros e a leitura em comunidades rurais, 

em especial aquelas localizadas na Amazônia Legal brasileira.  

 

A associação Vaga Lume conta atualmente com 99 comunidades 

rurais participantes deste projeto em 22 municípios da Amazônia 

Legal brasileira e na cidade de São Paulo. No Maranhão estão 

presentes nos municípios de São Luís, Barreirinhas, Mirinzal e 

Guimarães.   

 

Esse projeto potencializa as ações da identidade rural e étnico-racial, 

na promoção de mediadores de leitura e o prazer da mesma, 

incentivando crianças, adolescentes e adultos a adentram o mundo 

do compartilhamento de saberes, a valorização da memória e 

construção de pontes entre pessoas, comunidades, gerações e 

saberes. 

 

Para mais informações, ver 

site: www.vagalume.org.br 

 





 

Livros Artesanais produzidos no Encontro Bibliotecas Vaga Lume em  
Comunidades Quilombolas - 2016 





  

Seu Nilo, Seu Benedito e Seu Ribamar foram convocados 

para ajudar o boizinho da escola e compuseram essa toada:  

 

“Tudo começou desse trabalho. Foi muita reunião, também foi 

escolhido as três competição,  

melhoramento das casas lavoura e educação, 

 foi isso aí que foi nossa decisão”. 

  
 

Encontro de tambor de crioula realizado na sede do município de Guimarães-MA 

 



  

Trazer discussões sobre a temática educação quilombola é 

essencial para a potencialização e resistência de uma 

comunidade tradicional. A elaboração de um material que 

contemple sua história através de narrativas orais, da 

posição de voz desses sujeitos, destas mulheres professoras 

é de suma importância neste processo. Constitui uma visão 

de representação dentro da sociedade. 

  

A construção deste catálogo fotográfico teve como proposta 

analisar as experiências docentes de mulheres na 

comunidade quilombola do Damásio, no município de 

Guimarães e compreender como estas expressam a 

construção de suas identidades sociais.  

 

O catálogo traz consigo um debate acerca das temáticas  no 

campo mais amplo sobre História, Memória e Identidade, 

colaborando de forma significativa para a prática docente, 

servindo como suporte ao professor e um aparato para os 

alunos. 

 

Sejamos Resistentes! 

 



 

Formação em 

Pedagogia pela 

Universidade Federal 

do Maranhão 

(UFMA), professora 

municipal das séries 

inicias e Pós-

Graduanda em 

História (PPGHIST – 

UEMA), orientanda 

da professora Drª. 

Tatiana Raquel Reis 

Silva.  

 



BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola. 

Brasília, MEC/CEB,2012. 

 

_______. Lei Federal nº 10.639, de 09 de Janeiro de 2003. Altera a Lei n.º 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura 

afro-brasileira, e dá outras providências).  

 


