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RESUMO 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de ter um conhecimento sobre o 

que e o quanto está sendo estudado nas universidades sobre comunidades 

quilombolas no ensino de ciências. O recorte se restringe a artigos publicados na 

plataforma de periódicos da CAPES. Foram definidas duas palavras-chave: Ensino 

de ciências e Educação quilombola, para realizar esse levantamento de artigos 

como material de estudo e análise.  

      

 

 

 

Palavras-chave: 1. Ensino de Ciências; 2. Etnociência; 3. Etnociência quilombola; 4. 

Educação quilombola. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research was developed with the purpose of having knowledge about what and 

how much is being studied in universities about quilombola communities in science 

teaching. The clipping is restricted to articles published on the CAPES journal 

platform. Two keywords were defined: Science Teaching and Quilombola Education, 

to carry out this survey of articles as material for study and analysis. 

 

 

  Keywords: Science Education 1. Ethnoscience 2. Quilombola Ethnoscience 3. 

Quilombola Education 
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1. Introdução 

A. Começo este trabalho, por achar necessário, traçando meu perfil 

profissional, pois tenho como principal atividade de trabalho a música. Dou aulas 

particulares, principalmente, de violão; realizando musicalização infantil em ambiente 

escolar, atuo também com culturas populares em grupos de maracatu, samba de 

coco, ciranda entre outros.  Não atuo no campo das Ciências e/ou Biologia. 

Durante minha trajetória tive o mínimo contato com pesquisas acadêmicas, 

tornando esse trabalho um desafio muito difícil para mim, e só reforça que a 

pesquisa não é uma opção de trabalho que gostaria de seguir na minha vida.  Outra 

dificuldade que tive que atravessar na construção deste TCC é a paternidade. Tenho 

um filho de 6 anos e um de 3anos. Além disso, sou responsável pela minha mãe, já 

idosa. Com a pandemia, muitas dificuldades se intensificaram ainda mais por que 

meu filho de 6 anos é cardiopata. Por conta de todo esse contexto, destaco a 

importância de deixar escrito aqui o quanto eu preciso encerrar este ciclo da 

graduação, pois entrei na UNIFESP em 2013 e diante de todos os meus desafios, 

estou conseguindo concluir agora em 2022. 

 Escolhi fazer um recorte de trabalhos acadêmicos de apenas uma plataforma 

de dados de modo proposital. Minha intenção era realizar uma pesquisa que 

estivesse ao meu alcance. Assim, dei meu máximo para conseguir concluir. Acho 

importante frisar que minha vontade era fazer um trabalho excelente e que servisse 

de base para pesquisas futuras e essa vontade tem muito a ver com o tema. A 

minha ideia era usar os aprendizados e o que a universidade pôde me oferecer para 

retribuir, de alguma forma, às comunidades quilombolas, dando visibilidade a essas 

minorias no ambiente acadêmico, mais especificamente na UNIFESP.  

Ademais, fico extremamente contente por ter chegado até aqui e por ter 

mantido o tema que era de uma estima pessoal para mim, faz parte dos meus 

ideais. Sinto-me orgulhoso por isso, de alguma forma estou retribuindo à fonte de 

onde tanto bebi, ainda bebo e vou beber por muito tempo, que é a cultura afro-

brasileira. 

 

B. Segundo o dicionário eletrônico “Dicio”, o termo Quilombo provém do 

Kimbundu “Kilombo” que significa “acampamento, cabana”, em português significa 

“lugar secreto em que ficavam ou para onde iam as pessoas escravizadas que 
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fugiam das fazendas, minas e casas de família, onde eram exploradas e sofriam 

maus tratos; normalmente encoberto ou escondido em meio ao mato”. 

As comunidades quilombolas tiveram origem no período colonial, elas 

ocupavam áreas isoladas e tinham como objetivo abrigar a população negra e 

escrava refugiada. Desta forma, podiam exercer sua cultura e existência em 

liberdade. Segundo Munanga, “os quilombos foram formados por homens e 

mulheres que se recusavam a viver sob o regime da escravidão e desenvolviam 

ações de rebeldia e de luta contra esse sistema”. (MUNANGA, 2006, p.72) 

Por volta dos anos de 1970, os quilombos ganharam visibilidade novamente, 

iniciou-se um processo que questionava os quilombos como história do período 

colonial, como era descrito historicamente há mais de um século; o que também os 

colocava em uma situação em que suas histórias, lutas, necessidades, direitos e 

consequências da escravidão, entre outros aspectos, tivesse se encerrado após a 

abolição da escravatura em 1888. Essa nova fase da história dos quilombos 

consolida essas comunidades através de estudos acadêmicos que apontavam que 

elas possuíam suas identidades, memórias, culturas, e um modo de vida e de 

coexistir junto ao seu meio muito particular, variando de região para região, os 

caracterizando como parte da diversidade racial do Brasil. O movimento negro junto 

ao movimento dos povos quilombolas depois de muita luta conseguiu politizar a 

causa dos quilombolas que resultou na promulgação da constituição de 1988, mais 

precisamente no “artigo 68”, reconhecendo o direito à titulação dessas comunidades 

pela Fundação Palmares, reconhecendo os quilombos como povos que possuem 

suas particularidades, essas descritas pelos trabalhos acadêmicos, como 

constituinte de um grupo etnoracial, ganhando direito às demarcações de suas 

terras pelo INCRA (ARRUTI, 2006).  

Para além do marco histórico que foi o reconhecimento dessas comunidades 

como grupo que compõe a diversidade étnico-racial lhes conferindo direitos e 

identidade na constituição de 1988, as lutas por outros direitos continuavam, e uma 

delas foi pauta dos movimentos organizados pelas comunidades quilombolas que 

passaram a reivindicar uma educação escolar específica e diferenciada, que 

trabalhe a história, a cultura, os valores e os saberes tradicionais de suas 

comunidades. Eles lutam por uma educação que reinterprete a função social e 

política da escola (ARROYO, 2014). 
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Em 20 de novembro de 2012 a Resolução CNE/CEB n° 8 que definiu 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação 

Básica, outro marco histórico para história dessas comunidades tradicionais, essa 

pesquisa se relaciona mais precisamente com o artigo 6º item III desta resolução 

que estabelece; assegurar  que  as  escolas  quilombolas  e  as  escolas  que  

atendem estudantes  oriundos  dos  territórios  quilombolas  considerem  as  práticas  

socioculturais, políticas  e  econômicas  das  comunidades  quilombolas,  bem  como  

os  seus  processos próprios  de  ensino-aprendizagem  e  as  suas  formas  de  

produção  e  de  conhecimento tecnológico; se referindo e enfatizando para além do 

respeito à contextualização no meio escolar da cultura e da história dessa 

comunidades (BRASIL, 2012). 

O IBGE mapeou 5.972 comunidades remanescentes de Quilombos pelo 

Brasil e segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2013, há 2.235 

estabelecimentos escolares localizados em áreas remanescentes de quilombos com 

227.430 matrículas, um ponto aqui importante a se considerar diz respeito a 

defasagem na estrutura da educação quilombola desde a formação desses 

professores a precariedade estrutural física dessas escolas (INEP, 2013). Devido a 

estas condições, torna o desafio maior ainda de implementar essas diretrizes na 

realidade da EQ.  
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2. Desenvolvimento  

A partir da resolução nº 8/2012 a educação quilombola vive um novo 

momento e um novo desafio, o de se repensar em como fazer uma educação que 

contemple todos os saberes, que os valorize, os reconheça em ambiente escolar e 

que também faça sentido na relação de ensino aprendizagem. Esta pesquisa busca 

encontrar no material selecionado reflexões com base no artigo 6º item III, visando 

relacionar o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, mais 

especificamente o campo das Ciências. Este saber se dá pelo modo particular de 

como as comunidades tradicionais convivem e se relacionam com a natureza lhes 

confere uma identidade, que a partir dessas relações com a natureza ao seu redor 

voltadas ao trabalho de subsistência, sobretudo, com a terra, lhes proporcionam um 

modo inerente de pensamento e sobre a sua existência, moldando este 

conhecimento tradicional (BARZANO, MELO, 2019).  

Já para Bastos (2013):  

As diferentes populações humanas apresentam um arsenal de 

conhecimentos sobre o ambiente que as cerca. Propriedades 

terapêuticas e medicinais de animais e plantas, a percepção dos 

fenômenos  naturais,  como  as  estações  do  ano,  tempo  para  

plantar  e colher,  classificação  de  animais  e  plantas,  organização  

de  calendários,  dicionários, sazonalidade  de  animais  e  sua  

relação  com  aspectos  da  natureza  são  organizações que formam 

um cabedal de saberes que comumente são chamados de 

conhecimentos tradicionais (p. 6195). 

 

No entanto, ainda é comum que esses conhecimentos sofram algum tipo de 

discriminação, mesmo sendo um conhecimento que garanta a vida dessas 

populações por ser sintetizado numa outra forma de pensamento e processos, 

diferenciando assim da Ciência hegemônica, segundo Medeiros, Albuquerque 

(2012):  

O termo tradicional traz uma conotação negativa, no sentido em que 

imprime uma visão estática e primitiva desse conhecimento, 

contrariando a natureza adaptativa e dinâmica em que é concebido. 

Esse conhecimento difere do científico, uma vez que não tem por 

objetivo generalizar observações em leis universais ou fazer 

predições sobre a natureza, mas é extremamente útil para resolver 

questões que fazem parte do contexto sociocultural das comunidades 
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tradicionais que detêm esses conhecimentos, como também das 

sociedades modernas. (MEDEIROS, ALBUQUERQUE, 2012 p. 26). 

O grande desafio agora se mostra em como se fazer “Ensino de Ciências” se 

utilizando de ambos os conhecimentos, das práticas em sala de aula a construção 

de um currículo que oriente essas práticas. Desta forma (CARRIL, 2017) diz que  

A escola não pode mais permanecer atuando perante os seus 

alunos, ideologicamente, como se todos fossem iguais, reproduzindo 

um ideal abstrato dos sujeitos, ao mesmo tempo transmitindo uma 

neutralidade em seus conteúdos curriculares.  

Outro ponto importante também a se destacar é sobre como um 

conhecimento pode estar sobreposto em relação ao outro, no sentido de um ter mais 

relevância que outro, sendo assim Baptista (2002) no âmbito desta dualidade afirma 

que no momento de aprendizagem não deve se cogitar de um conhecimento estar 

certo e/ou ser mais apropriado em relação ao outro, até mesmo porque o 

conhecimento científico pode se basear em saberes tradicionais.  

Essa nova forma de se enxergar os conhecimentos das comunidades 

quilombolas vem ganhando espaço como tema das pesquisas, no entanto, é só o 

início como podemos ver referente às DCNs para EEQ (BRASIL, 2012), se faz 

necessário que haja uma produção maior de pesquisas para o tema de Ensino de 

Ciências em comunidades quilombolas criando caminhos que forneçam orientações 

para se crie projetos políticos-pedagógicos específicos que reflita as especificidades 

dessas comunidades (BARZANO, MELO, 2019). 
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3.  Metodologia da Pesquisa 

Escolhemos realizar uma pesquisa bibliográfica, pois ela possibilita grande 

alcance de informações (GIL, 1994, apud LIMA & MIOTO, 2007). Seguimos os 

procedimentos típicos da pesquisa bibliográfica: identificar as obras, caracterizá-las 

e, com isso, identificar como ou se elas podem contribuir para o estudo do tema 

(LIMA & MIOTO, 2007) 

Foram escolhidos dois termos para busca palavras-chave: Ensino de ciências 

e Educação quilombola, para levantamento e seleção de pesquisas sobre o ensino 

de ciências em comunidades quilombolas no portal de periódicos da CAPES, com a 

finalidade de ter uma ideia do que está sendo pesquisado sobre o tema deste 

trabalho nessa plataforma. A partir da análise do título e o resumo de cada trabalho 

que surgiu das buscas de cada termo. Todos os trabalhos selecionados foram 

adicionados a uma lista juntamente com seus endereços eletrônicos. A avaliação 

das pesquisas seguiu o método de análise interpretativa, com o objetivo de 

estabelecer critérios que permitiam agrupá-los a fim de se obter alguma correlação.  

Após a coleta e análise do material eles foram tabulados e identificados com 

um código para uma menção mais prática dentro da pesquisa.  

 

Quadro 1 - Identificação dos Artigos 1 

Palavra-chave: Ensino de Ciências e 

                          Educação quilombola 

Ano de 

publicação 

Identificação 

na pesquisa 

A contextualização de conhecimentos prévios/tradicionais de 

alunos quilombolas: o que dizem os professores de ciências? 

2020 1a 

A contextualização dos saberes para um ensino de Biologia 

que reconheça as identidades e diferenças 

2018 2a 

Conhecimentos tradicionais e o ensino de Ciências na 

educação escolar quilombola: um estudo etnobiológico 

2019 3a 

Saberes da biodiversidade: perspectivas decoloniais no 

currículo do ensino de Biologia 

2019 4a 

Vozes Griôs no Ensino de Química: Uma Proposta de Diálogo 

Intercultural 

2020 5a 

Fonte: O autor. Ano: 2022 
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Quadro 2 - Identificação dos Artigos 1.1 

Palavra-chave:  Etnociências Ano de 

publicação 

identificação 

na pesquisa 

A experiência do conhecimento em Tim Ingold e as 

etnociências: reflexões a partir de um estudo de caso 

etnoecológico 

2017 1b 

Fonte: O autor. Ano: 2022 
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4. Análise- O Levantamento Bibliográfico 

As duas primeiras expressões chave foram “Ensino de Ciências” e “Educação 

Quilombola”, apresentando um resultado 633 trabalhos, apenas 7 foram 

selecionados; a terceira palavra-chave foi “Etnociências”, apresentando um 

resultado de 9 trabalhos e somente 1 selecionado.   

As pesquisas selecionadas foram realizadas de formas diferentes em áreas 

distintas, porém, ainda sim dentro do campo da ciência, em localidades diferentes, 

com a finalidade de contextualizar os saberes tradicionais com o científico, 

apresentando diferentes formas de abordagem referente ao tema sobre Ensino de 

Ciências em Educação Quilombola, algumas tiveram um viés mais voltado à 

construção e/ou reflexão de currículos com a finalidade de possibilitar novos 

horizontes a partir de um ponto vista mais teórico, outras tiveram um olhar mais 

voltado a prática, focadas em questões de sala de aula ou nas ações dos 

professores. Dentre elas estão pesquisas baseadas em entrevistas, com alunos, 

com membros da comunidade, professores atuantes na EQ, entre outros. Outras 

partiram de um viés mais teórico a partir de recortes feitos de outras pesquisas 

analisando o contexto da ciência hegemônica e os conhecimentos tradicionais a fim 

de vislumbrar possibilidades que contemplem e relacionem ambos os 

conhecimentos. 

Para todos os trabalhos houve uma contextualização histórica a respeito dos 

conhecimentos tradicionais, mostrando que o debate sobre este assunto já possui 

algumas décadas nas pautas de pesquisadores, congressos, fóruns entre outros 

encontros com um volume considerável de pesquisas, no entanto, quando fazemos 

o recorte para o Ensino de Ciências fica evidente o pouco tempo que há esse olhar 

para este campo específico. 

Os artigos produzidos a partir de entrevistas são eles; 1a; 5a e 1b, e 

apresentam enfoques diferentes sendo os trabalhos 1a e 5a, tendo os entrevistados 

pertencentes ao ambiente escolar, já para os trabalhos 5a e 1b os entrevistados 

eram membros da comunidade, porém, fora do ambiente escolar. Para os artigos 

que realizaram entrevistas, o método proposto foi semelhante para elaboração dos 

questionários e partiram para uma análise interpretativa dos dados. Destaca-se a 

pesquisa 5a, que ao final propôs uma aula sobre a extração do óleo de coco, uma 

prática secular no quilombo onde a pesquisa foi realizada. 
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Os artigos 2a; 3a e 4a apresentaram um enfoque voltado ao currículo de 

Biologia, fornecendo reflexões teóricas para um aprofundamento para a construção 

de um novo e mais abrangente currículo, no sentido de contemplar os 

conhecimentos tradicionais, visando a descolonização do currículo, com o objetivo 

de orientar educadoras e educadores que vão atuar ou atuem na EEQ. Aqui a 

metodologia também foi semelhante entre eles, os artigos foram produzidos a partir 

de outros trabalhos buscando fundamentar os argumentos, mesmo que boa parte 

das referências bibliográficas não fosse especificamente sobre ensino de ciências 

em comunidades quilombolas. 

Esse levantamento deixou evidente que ainda falta muito material para 

podermos avançar neste campo da EEQ, mais precisamente no ensino de ciências, 

porém, podemos notar que os trabalhos estão começando a surgir, ainda há um 

longo caminho, pois, estamos apenas no começo, por isso quantidade baixa de 

material encontrada. No entanto, todos os artigos encontrados, cumprem a função 

proposta de contextualizar os conhecimentos buscando um equilíbrio e contribuindo 

para um currículo mais específico voltado para essas comunidades. 
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5. Considerações Finais 

É notória a escassez no que tange a pesquisa de ensino de ciências em 

comunidades quilombolas pelo que podemos observar pela plataforma de periódicos 

da CAPES. Mesmo com as após as DCNs em 2012 pouco tem se produzido 

academicamente. As pesquisas mostram que a relação dos conhecimentos 

tradicionais e científicos ainda estão numa fase embrionária, em um começo de 

projeto, de debate e experimentações. Isso pode ser pelo fato de também ser pouco 

tempo para que surja uma quantidade considerável de pesquisas referente a este 

tema. 

Quando olhamos para o resultado das buscas vemos que o tema de Ensino 

de Ciências em comunidades Quilombolas é bem pequeno, mesmo após a 

aprovação das diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica em 2012. Outro fato a se observar é que apenas 

em 2017 podemos observar a primeira publicação sobre o tema dentro da 

plataforma CAPES. Podemos ver também o resultado discrepante para as palavras-

chave “Ensino de Ciências em Comunidades Quilombolas”, com um resultado de 

633 pesquisas apenas 7 apresentaram alguma relação com o tema deste trabalho, 

para a palavra-chave “Etnociências” foram encontradas 9 pesquisas, tendo relação 

com o tema aqui debatido apenas 1. Todos os trabalhos apresentaram muitas 

referências no campo da Antropologia devido ainda a escassez de estudos no que 

se refere a etnociências. 

Todas as pesquisas apresentam possíveis caminhos a seguir, no entanto, é 

preciso mais para que se crie horizontes e solidifique o que já existe, sustentando 

assim uma base rígida para que ampare as pesquisas que estão por vir. Assim 

como demoraram muitos anos para a conquista de direitos, pode ser que leve ainda 

um tempo para que floresça o que chamamos uma ciência mais igualitária, os 

trabalhos estão começando a surgir e o tema assim vai ganhando mais visibilidade. 

O contexto atual das lutas sociais e até mesmo midiático contribui para uma 

valorização dessas culturas o que também deve influir num maior interesse por parte 

dos pesquisadores referente ao tema, ademais, as causa sociais mais 

especificamente a do povo negro é um bom caminho para os pesquisadores que 

não possuem contato com a maravilhosa cultura afro-brasileira, além de contribuir 

para um mundo mais justo e igualitário se tornando pessoas mais conscientes sobre 
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os diversos tipos de racismo, facilitará a pesquisa para quem quiser adentrar nesse 

campo. O contato com a cultura afro-brasileira se faz fundamental para um melhor 

entendimento e consequentemente uma melhor desenvoltura, desde a valorização 

dos conhecimentos tradicionais quilombolas até a criação de um possível dia a dia 

objetivando os momentos de aprendizagem numa contextualização dos ambos os 

saberes, tradicional e científico, para quem quer atuar no Ensino de Ciências em 

comunidades quilombolas, possibilitando uma vivência pedagógica mais abrangente 

e antirracista.  

O que eu faria como professor numa escola tradicional seria relacionar 

aspectos da cultura, como os da religiosidade, quem em sua essência tem uma 

diferença abrupta para a do cristianismo, permitindo as correlações com os 

diferentes tipos de ambientes, usaria também dos seres vivos que estão ligados às 

atividades de subsistência com a finalidade de se observar paralelos, entre outros, e, 

principalmente, a arte, a música que pode ser uma ferramenta incrível, sobretudo a 

da valorização da sua própria existência.  

A minha formação acadêmica não pode contribuir muito no que toca a EEQ, 

no entanto, forneceu outros conhecimentos que de uma forma ou de outra 

acrescentou na construção deste conhecimento.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

6. Referências  

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Outros sujeitos, outras pedagogias. 2. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2014. Acesso em: 07 de jan de 2022.  

Arruti, J. M. Mocambo. Antropologia e história do processo de formação quilombola. 

Bauru: EDUSC, 2006. 

BAPTISTA, G.C.S.A Etnobiologia como subsídio metodológico para o ensino e 
aprendizagem significativa em Ciências Biológicas. 

Revista da FAEEBA- Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 11, n. 17, pp. 
179-185. 2002. Acesso em: 08 de jan de 2022. 

 
BARZANO, Marco Antônio Leandro. Melo, André Carneiro. Saberes da 

Biodiversidade: Perspectivas Decoloniais no Currículo do Ensino de Biologia. 

Revista Capa. v.20 n. 59, 2019 

Bastos, S. N. D. (2013). Etnociências na sala de aula: uma possibilidade para 

aprendizagem significativa. In Anais do II Congresso nacional de educação e II 

Seminário Internacional de representações sociais, subjetividade e educação. PUC. 

 

BRASIL. Ministério da Educação.Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola. Parecer CNE/CEB, n. 16. 2012. Acesso em: 08 de jan de 2022.  

 

CARRIL, LOURDES DE FÁTIMA BEZERRA Os desafios da educação quilombola no 

Brasil: o território como contexto e texto. Revista Brasileira de Educação [online]. 

2017, v. 22, n. 69 [Acessado 30 Dezembro 2021] , pp. 539-564. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S1413-24782017226927>  

 

Da Silva, J.A. y Ramos, M.A. (2020). A contextualização de conhecimentos 

prévios/tradicionais de alunos quilombolas: o que dizem os professores de ciências? 

Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, 15 (1), 152-170. Acesso em: 05 

de jan de 2022.  

https://doi.org/10.14483/23464712.14319 

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/14319 

 

DICIO. Dicionário online. Disponível em: www.dicio.com.br/ Acesso em 11 de 

Janeiro de 2022.  

 

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA. Censo escolar da educação básica 2012: caderno de instruções. 

Brasília: Inep, 2012. Acesso em: 06 de jan de 2022.  

https://doi.org/10.14483/23464712.14319
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/14319
http://www.dicio.com.br/


13 
 

 

LIMA, T. C. S. MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do 
conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katál. Florianópolis v. 10 
n. esp. p. 37- 45 2007 
 
NETO, Leo, N. A. (2018). A contextualização dos saberes para um ensino de 

Biologia que reconheça as identidades e diferenças. Revista Entreideias: Educação, 

Cultura E Sociedade, 7(3). https://doi.org/10.9771/re.v7i3.26477 05 de jan de 2022. 

MEDEIROS, M.F.T.; ALBUQUERQUE, U.P. (org). Dicionário Brasileiro de 

Etnobiologia e Etnoecologia. SBEE/NUPEEA. Recife: Brasil. 2012. 

 

MUNANGA, K. O negro no Brasil de hoje. Global. São Paulo: Brasil. 2006. P. 72 

 

PRICE, R. DOSSIÊ REMANESCENTES DE QUILOMBOS Reinventando a história 

dos quilombos: rasuras e confabulações. Afro-Ásia, [S. l.], n. 23, 2000.  

DOI: 10.9771/aa.v0i23.20986. Disponível em: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/article/view/20986. Acesso em: 4 jan. 

2022. 

 

SANTOS, M. A. dos, Camargo, M. J. R. C., & Benite, A. M. C. (2020). Vozes Griôs 

no Ensino de Química: Uma Proposta de Diálogo Intercultural. Revista Brasileira De 

Pesquisa Em Educação Em Ciências, 20(u), 919–947. https://doi.org/10.28976/1984-

2686rbpec2020u919947 Acesso em: 06 de jan 2022 as 19:43 

 

SILVA, Joaklebio Alves da. Ramos, Marcelo Alves. Conhecimentos Tradicionais e o 

ensino de Ciências na Educação Escolar Quilombola: Um estudo Etnobiológico. 

IENCI - Investigações em Ensino de Ciências. 2019 V.24(3) p. 121 - 146  

www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/1351 

DOI: http://dx.doi.org/1 

 

SILVA, J.E.; PILAU, N.C. O conhecimento tradicional e a propriedade intelectual: 

uma proposta para futura repartição de ganhos. Unifebe, Brusque, v. 11, n. 10, pp. 

144-147. 2012. Acesso em: 10 de jan de 2022. 

 

SILVA, Tatiana Dias. Educação Escolar Quilombola no Senso da Educação Básica. 

IPEA. ANO 2015, P. 15-16. Acesso em: 09 de jan de 2022 

https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2020u919947
https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2020u919947
http://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/1351
http://dx.doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2019v24n3p121

