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RESUMO: Esse resumo tem como objetivo apresentar o processo de construção/formação de 

uma escola ComCola Kilombola Epé Layiè (Terra Viva), que materializa a Pedagogia do 

Encantamento. Esta pedagogia vislumbra o fortalecimento dos valores civilizatórios afro-

brasileiros e os saberes, fazeres e conhecimentos do pensamento diaspórico africano. Os 

processos pedagógicos que estão sendo gestados na construção da escola ComCola Kilombola 

fundamentam-se em teorias de autores brasileiros, afro-brasileiros e africanos como por 

exemplo Rosa Margarida de Carvalho Rocha (2009) que nos apresenta a Cosmo Visão africana 

e a Educação Quilombola como pilares na construção de uma proposta pedagógica. A Escola 

ComCola Kilombola Epè Laiyè é um espaço educativo que nasce dos sonhos que foram 

tomando forma e hoje, descem aos olhos de seus idealizadores na forma de uma Escola 

Kilombola. Um espaço educativo para pessoas num lugar onde o aprender/ensinar estão 

interligados na tradição do pensamento africano. Já, a ancestralidade representada nos saberes 

dos mais velhos precisam ser respeitados e reverenciados. Por conta disso a escola ComCola 

Kilombola atende desde a escola infantil, fundamental, médio e a EJA. A Escola Kilombola 

Epè Laiyè (Terra Viva) nasce dentro da Comunidade Kilombola Morada da Paz, que por si só 

é um espaço cultural e educativo, um espaço de resistência que permite a interação do ser 

consigo, com o outro e possibilita o jeito de ser e viver kilombola. Por isso, o lúdico, o dialógico 

(Paulo Freire, 1983), o interativo, o perceptivo, o sensorial, o crítico, o propositivo e o 

construtivo são processos que estão presentes desde a organização das ações. O planejamento 

e a gestão da ComCola é coletivo, sonhado, idealizado e gerado conjuntamente, e serve de guia 

para as ações e planos de aula desenvolvidos pelos educamores (que são os facilitadores, 

problematizadores, orientadores do processo de ensino/aprendizagem).Deste modo a escola 

ComCola Kilombola é uma proposta de espaço educativo escolar e não-escolar que visa 

vivenciar a espiritualidade no dia a dia, desenvolver uma percepção plural e diversa nos/dos 

contextos de vida, possibilita uma educação integral do ser e incentiva a interação com o 

território e todos os seres que o compõem.  Enfim, realiza um processo de ensino lúdico, 

fluídico, holístico e acolhedor interligado na pedagogia do encantamento. 
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