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RESUMO 

O presente artigo busca analisar a situação nas comunidades remanescentes de quilombos no 
que se refere à educação. Além disso, irá tratar da Comunidade Maloca situada em Aracaju, 
Sergipe e demostrará qual é seu papel com a educação no que tange as crianças, jovens e 
idosos. O artigo também proporcionará ao leitor o conhecimento do grupo Criança Liberdade 
em relação ao seu funcionamento, espaço físico, dança, arte, cantos e principalmente a 
educação. Tratará da importância da educação nas comunidades quilombolas para a 
proliferação da cultura afro-brasileira e, além disso, como uma forma de preservação das 
raízes negras. 

Palavras-chave: quilombos; educação; Criliber. 

 

RESUMEN 

 En este trabajo se analiza la situación en las comunidades quilombolas, con lo que se refiere a 
la educación. Por otra parte, se dirigirá a la Maloca de la Comunidad ubicado en Aracaju, 
Sergipe, y mostrar lo que su papel en la educación con respecto a niños, jóvenes y viejos. El 
artículo también proporcionar al lector el conocimiento de la Libertad del Niño grupo, 
Criliber en relación a su funcionamiento, el espacio físico, la danza, el arte, las canciones y la 
educación especial. Abordar la importancia de la educación en las comunidades de color 
marrón para la proliferación de la cultura afro-brasileña y también como un medio para 
preservar las raíces negras. 

 Palabras clave: educación; quilombos; Criliber. 
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 O presente artigo intitulado “A Educação no Quilombo Maloca em Sergipe e suas 

Consequências para a Valorização das Raízes Afro-Brasileiras”, tem o intuito de mostrar a 

importância da educação no que tange as relações culturais, políticas e sociais, suas tradições, 

como a oral, de forma a mantê-las valorizadas e respeitadas pela sociedade. 

 A priori deve ser feita breves considerações a cerca do histórico dos quilombos no 

Brasil e, principalmente, da comunidade Maloca. Depois será tratado o grupo Criança 

Liberdade que tem contribuído de forma valorosa para a preservação da cultura afro-brasileira 

no estado de Sergipe.  

 Dessa forma, a necessidade de artigos que tratem da educação nos quilombos se 

justifica pela sua extrema importância, visto que deve-se tentar, a partir de um estudo, extrair 

o melhor resultado cabível, tentando estabelecer uma forma de educar preservando a cultura.  

  
 

2. BREVE HISTÓRICO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 
 
 

 2.1 História dos Quilombos 

 

 Ao assegurar aos remanescentes de quilombos a propriedade definitiva de suas 

terras, a Constituição de 19883 revelou uma realidade bem mais complexa do que os 

brasileiros aprenderam na escola: a resistência dos negros à escravidão teve dimensões, 

consequências e duração muito maiores do que os poucos parágrafos a ela dedicados nos 

livros de história. 

 Para compreender por que tantas comunidades quilombolas se auto definem como 

originárias de quilombos é preciso rever o significado da palavra- “acampamento guerreiro”, 

nas línguas bantos de Angola- definida pelo Conselho Ultramarino Português, em 1740, como 

“toda habilitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não 

tenham ranchos levantados nem se achem pilão neles”.4 

 Foi com esse sentido que o termo “quilombo” permaneceu no imaginário 

brasileiro até a atual Constituição, quando o debate sobre o assunto fez emergir estudos 

históricos sobre o período escravocata que modificaram essa concepção. 
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 Por isso que os inúmeros quilombos existentes naquela época nem sempre eram 

compostos por “negros fugidos”, como diziam os portugueses. Também não se encontravam 

necessariamente isolados, distantes de grandes centros urbanos ou fazendas, situação mais 

comum entre os redutos originários de movimentos insurrecionais.  

 Dessa forma, as comunidades de quilombo se constituíram a partir de diversos 

processos, heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços prestados ao 

Estado, permanência em terras que cultivavam no interior de grandes propriedades depois da 

abolição, e até mesmo a compra de propriedades por escravos alforriados ou libertos. 

 Para os antropólogos contemporâneos, o que definia o quilombo, portanto, não era 

isolamento e a fuga, e sim a resistência e a autonomia, características também presentes nas 

comunidades quilombolas de hoje, de acordo com documento divulgado em 1994 pelo grupo 

de Trabalho sobre Comunidades Rurais Negras, criado pela Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), para auxiliar a aplicação do artigo Constitucional. 

 O que define os quilombolas, portanto, é uma identidade étnica, fruto de uma 

ancestralidade comum, práticas políticas religiosas, sociais, “um processo de auto 

identificação bastante dinâmico que não se reduz a elementos materiais os traços biológicos 

distintivos, como cor da pele, por exemplo.”5 Como nos quilombos ancestrais, eles também se 

organizavam em torno do uso comum da terra, o que caracteriza as relações na comunidade 

perpetua a cultura do grupo. 

 Infere-se que, nos dias atuais, os quilombolas procuram uma forma de superação 

dos sofrimentos vividos e buscam uma forma de sobreviver respeitando os costumes e a 

cultura do passado, através da sustentabilidade para garantir uma vida digna e o mínimo 

existencial. 

 

 2.2 Histórico da comunidade Maloca 

 

 A palavra Maloca significa casa comunitária ancestral, utilizada por indígenas do 

Amazonas, especialmente denominada assim em Colômbia, que tem diferentes características 

em sua relação com a comunidade de onde prove. Antigamente viviam em uma maloca várias 

famílias relacionadas principalmente pelo parentesco. 
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 A Comunidade Maloca foi fundada por Seu José Andrelino, primeiro morador da 

comunidade. Ela fica localizada no bairro Getúlio Vargas, próximo ao Centro de Aracaju- 

Sergipe, e foi reconhecida como Comunidade Remanescente do Quilombo em fevereiro de 

2007. Atualmente, reside na comunidade cerca de 53 famílias.6 

 A Maloca possui uma peculiaridade em relação à maioria das comunidades 

quilombolas por se situar em um centro urbano, sendo titulada como segundo Quilombo 

Brasileiro Urbano, certificado pela Fundação Palmares do Brasil e primeiro de Sergipe.  

 É uma Comunidade com grande tradição por valorizar e expandir a cultura negra 

no Estado de Sergipe, e também por promover diversas atividades culturais como desfile, 

aulas de dança e canto. Além disso, a comunidade mantém o Grupo Criliber, que tem o papel 

de educar as crianças da comunidade, e conjuntamente, preservar a cultura negra de uma 

forma bem dinâmica e divertida. 

 Luiz Bomfim, um dos organizadores e responsáveis pelo Grupo Criliber, em 

entrevista feita, relatou que o Grupo juntamente com a Maloca enfrenta algumas dificuldades, 

uma delas é desvalorização da Comunidade pela população sergipana e a outra é a 

problemática das terras. 

 No que tange a desvalorização pela população de Sergipe, o que ocorre é que 

apesar de grande importância da comunidade para o Estado, a população juntamente com as 

empresas preferem ajudar e contribuir com instituições de fora de Sergipe, e isso acontece 

porque o trabalho de inclusão de comunidades quilombolas e conscientização da população 

está em um lento processo. 

 No que se refere à problemática das terras, a luta para a certificação se 

desencadeou durante um longo período, desde 1993 se instaurou um processo judicial para a 

certificação pela Fundação Palmares do Brasil. Mesmo assim, os moradores esperam a 

próxima etapa, que é a titulação das terras.  

 Um grupo de antropólogos tem que realizar um estudo da área e fazer a 

delimitação, e definir o território a ser ocupado pelas famílias da Maloca. Essa delimitação é 

importante porque assim, acabarão os conflitos entre quem pertence ou não a comunidade 

quilombola da Maloca. 
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 A esperança é de que a titulação seja enfim realizada para que essa gente cheia de 

cultura possa viver em paz. Tem se o medo de que a longa demora pelo reconhecimento da 

área traga outros prejuízos como o próprio abandono das praticas religiosas, que muitos 

moradores possam ir embora, como acontecem em diversos quilombos brasileiros, a exemplo 

do quilombo Caçandoca, em Ubatuba. 

 

3. GRUPO CRIANÇA LIBERDADE 

 O grupo Criança e Liberdade, Criliber, é uma organização não governamental que 

foi fundado por volta de 30 anos, e foi registrado no cadastro de pessoas jurídicas em 

agosto de 1988. O grupo é voltado para educação e preservação da cultura negra de 

crianças, adolescentes e idosos. 

 A respeito do Grupo Criança e Liberdade, tem-se que: 

A Criliber, Criança e Liberdade, começou a sua trajetória em Julho de 1982 
estimulado pela senhora Maria Madalena com o Projeto intitulado “Criança da 
Periferia também Dança” com o objetivo de possibilitar o acesso a todas as crianças 
da sociedade de Aracaju – Se, a pesquisar e estudar dança e divulgar a cultura Afro 
– Brasileira, mostrar que as crianças e os Jovens das periferias são capazes de 
interpretar; conquistar espaço e fugir da prostituição, drogas e da criminalidade. 
Como resultado, em 18 de Julho de 1988, á Criliber institucionalizou – se, 
transformando – se no Balé Afro de Aracaju, que até hoje preserva um dos melhores 
Balé Afro de Sergipe e se apresenta em toda parte de Sergipe com o seu maravilhoso 
espetáculo “Em Busca da Liberdade”.7 
  

 No que diz respeito ao espaço físico, o grupo conta com um amplo acervo, sala de 

aula, computadores, espaço para brincar, ensaiar danças e cantos. E no que tange aos 

profissionais o grupo possui duas pedagogas e dez voluntários, que são membros da 

própria comunidade. 

 Hoje existem aproximadamente cem crianças, cinquenta adolescentes e  vinte 

idosos fazendo parte do grupo que recebem educação, arte, aulas de informática com a 

maior qualidade possível dentro de suas possibilidades. A ONG funciona hoje com o 

apoio de pessoas físicas e jurídicas, e visa a reconstrução de políticas públicas. 

 Para se ter noção de como se investe em cultura, dança, cantos, o grupo criou o 

Ballet AfroCriliber, composto por adolescentes e músicos que realizam diversas 

apresentações. E também realiza desfile pela Orlinha do bairro Industrial em 

comemorações importantes, com a presença de danças, músicas, oficinas, desfiles e 

cursos. 
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 Além disso, o grupo realiza o desfile Criliber Beleza negra sergipana um simples 

desfile de beldades que serve para ressaltar a beleza negra presente no Brasil, 

especialmente no Estado sergipano. O concurso se mostra como um verdadeiro 

diferencial, no tocante ao reconhecimento da mulher negra de Sergipe. 

 Infere-se que a Organização Criança e Liberdade tem feito um trabalho respeitado 

e admirável no estado de Sergipe, visto que tem contribuído para a preservação da 

cultura negra e, além disso, para manter as próprias raízes da Comunidade Maloca. 

 Diante disso, é inegável que o Grupo vem estabelecendo o papel primordial de 

educar crianças e adolescentes da Comunidade e com isso transformando vidas e 

estabelecendo laços com a cultura afro-brasileira.    

 

4. EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 

 

 4.1 Importância da educação quilombola 

 

 A história dos negros no Brasil, principalmente a de comunidades quilombolas, 

restrita ao conceito das denominações de escravos fugidos, habitação clandestina, 

esconderijo de escravo, são limitadas para explicar a complexidade desse fenômeno. A 

Lei Federal nº 10.639, sancionada em 2003, orienta as escolas, tanto de ensino 

fundamental quanto médio, a inserirem o estudo da cultura afro-brasileira e africana, 

eliminando aqueles conceitos estereotipados, abordando a luta do povo, sua cultura e 

costumes, sua linguística que muito contribuem nas áreas social e econômica, além de 

fazer parte da história política do país.  

 No Brasil, segundo o Censo Escolar de 2004, existem cerca de 50 mil estudantes 

matriculados em 374 escolas localizadas em áreas de remanescentes de quilombos, a 

maioria concentrada na região Nordeste.  

 Quando o conceito de Quilombo é ensinado de forma restrita, difundem nos 

alunos ideologias racistas amparados por equívocos históricos trazidos nos livros 

didáticos, que até hoje ainda são encontrados nas escolas. 

 É de responsabilidade dos educadores mudar tais paradigmas, tendo uma visão 

mais ampla sobre a história afro-brasileira e que leve em consideração os aspectos 

étnicos e culturais que alicerçou a história desses grupos. Tendo a capacidade de 

abordar eticamente o multiculturalismo; pois os educadores brasileiros ainda possuem 

aquela visão linear da história, muitas vezes ignorando valores básicos que levaram a 



 

7 

 

composição mista da sociedade brasileira. É impossível ensinar a história desses 

grupos deixando de lado as manifestações culturais e religiosas que são parte essencial 

da identidade dos afro-brasileiros. Que pedagogia ética seria essa se deixasse de lado o 

cenário social que os quilombos estão inseridos para ensinar aquela visão histórica 

estereotipada trazida pelos livros?  

 Os desafios para a educação é inserir novas metodologias de ensino. Uma 

educação diferenciada, que independentemente de grupos sociais, raça ou cor, busca 

difundir de forma mais efetiva a cultura e identidade dos negros e, consequentemente, 

contribuir para extinguir, mesmo que em partes, alguns preconceitos enraizados na 

mente da população. Eliminar aquela ideologia de que os negros só contribuíram para 

a história da formação da sociedade brasileira como escravos, como se eles, depois da 

abolição da escravatura, não servissem mais para o desenvolvimento social, cultural e 

político do país, ajuda na formação da consciência dos estudantes, sejam eles 

quilombolas ou não, de que eles vivem num mundo repleto de culturas diferentes, 

nenhuma melhor ou pior que a outra, cada uma com suas particularidades, forma, 

linguagem, expressão, que devem ser respeitas justamente por suas individualidades.  

 

 Dessa forma, pode-se afirmar que: 

“Experiências bem sucedidas com educação diferenciada em comunidades 
quilombolas justificam o esforço dessa população e de entidades ligadas à causa 
para multiplicar a prática em mais localidades. A necessidade de ter nas salas de 
aula uma formação distinta para crianças, jovens e adultos quilombolas está 
diretamente ligada ao auto-reconhecimento e à valorização dos quilombos atuais.” 8 

 

 Os quilombos formaram as comunidades durante a colonização do Brasil, época 

em que eram escravizados pelos fazendeiros, donos das terras doadas pela Coroa 

Portuguesa. Essas comunidades estão espalhadas pelo país. Lá, eles mantiveram 

preservados seus costumes, sua cultura e o respeito sagrado pela terra. Os quilombolas 

acreditam que um dia terão direito a titularidade de suas terras. Infere-se que este 

respeito pela terra é cultural, pois a terra é o sustento, é dela que nasce o alimento que 

os mantêm vivos. É na terra que eles plantam e colhem. Um pedaço de terra significa 

um marco histórico, a luta e resistência contra a escravatura.  

 Como resultado desse modo sacralizado de ver a terra é que o conceito de 

quilombo foi ampliado. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (1980) traz o conceito de terras de preto, situadas no Maranhão, chamadas 

assim pelos quilombos: 
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As denominadas terras de preto compreendem domínios doados, entregues ou 
adquiridos, com ou sem formalização jurídica, às famílias de ex-escravos, a partir da 
desagregação de grandes propriedades monocultoras. Os descendentes de tais 
famílias permanecem nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de 
partilha e sem delas se apoderar individualmente.9 
 
 

 O movimento negro contribuiu para demonstrar a importância do estudo e ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Como resultado de luta e resistência, 

as terras ocupadas pelos quilombolas foi em parte consagrada no artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): “Aos remanescentes de quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva”.  

 Tais lutas e resistências são compensadas pelos direitos já conquistados. O 

educador que deixa de lado esses aspectos culturais e políticos dá ensejo ao 

preconceito de que os quilombolas estão ocupando terras que não os pertencem. 

Despertando nas crianças e adolescente quilombolas a sensação de que eles não fazem 

parte da sociedade, que estão morando naquela terra de favor, o que pode ocasionar 

pré-julgamentos por parte dos próprios quilombolas a respeito do modo como 

adquiriram aquelas terras. Daí percebe-se a importância do educador está ciente 

daquilo que está ensinando dentro da sala de aula. Explicando, sempre de forma 

ampla, os aspectos de cada cultura, das tradições, das conquistas políticas e a 

importância de cada movimento para a história multicultural do país. Assim, os 

quilombolas não irão se sentir excluídos como cidadãos, nem vão desejar estudar num 

colégio só deles, pois as diferenças serão respeitadas.  

 

Nesse entendimento, Gloria Moura se posiciona: 

A educação é um instrumento privilegiado para formar cidadãos capazes de 
conhecer e compreender, para saber discernir e, se necessário, mudar a sociedade em 
que vivem. Atentar para a composição multicultural do povo brasileiro é condição 
essencial quando se tem por objetivo formar alunos e professores para o exercício da 
cidadania.10 
 
 

 Além dessas mudanças pedagógicas na forma de aprender e ensinar a respeito da 

história afro-brasileira para efetivar a verdadeira importância que os quilombolas têm 

na história do Brasil, a tradição oral precisa ser mantida como uma forma cultural de 

passar conhecimento a respeito das danças, crenças, conhecimento sobre o parto, 

histórias dos antepassados, remédios tradicionais, o benzimento. A educação também 

é essencial na preservação da cultura oral quilombola. Os livros didáticos precisam 

passar por mudanças, pois, além do conceito restrito sobre os quilombos ter sofrido 
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amplas alterações, o material didático pode trazer, de forma mais expressiva, as 

culturas e tradições desses grupos. E, claro, os professores precisam estar capacitados 

para ensinar essa pluralidade que é a sociedade brasileira.  

 A educação é um dos pilares para alcançar a igualdade. Com ela, os professores 

podem transformar o cotidiano escolar, com conteúdos que abarquem a equidade entre 

os diversos grupos étnicos existentes no Brasil, além de promover a interação entre os 

alunos, para que estes reconheçam a legitimidade que cada grupo possui com seus 

diferentes saberes, tradições, expressões culturais, história e importância. É despertar 

no estudante quilombola a auto-estima de ser e fazer parte de um grupo afro-brasileiro, 

fazendo-os respeitar e valorizar suas raízes.  

 Muito o Brasil já avançou com relação às mudanças inseridas na educação 

quilombola. Porém, várias ações sociopolíticas ainda precisam acontecer para que a 

verdadeira valorização e respeito às pessoas negras sejam atingidos. O 

desenvolvimento de políticas públicas que deem suporte a igualdade das relações 

raciais em todos os segmentos sociais precisam ser mais frequentes. Políticas de ações 

diferenciadas aos afro-brasileiros não é, também, uma forma de preconceito? 

Infelizmente, a maior parte da população negra vive em situação de miséria no país. O 

baixo nível de escolaridade tira a oportunidade deles de entrarem no mercado de 

trabalho. Logo, tais ações servem para garantir uma sociedade democrática, pois 

segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Entender a cidadania 

como um exercício pleno de todos e, através da educação, repassar e ensinar que o 

respeito para com o outro é mútuo, é o principal meio de construção de uma sociedade 

justa, igualitária e sem preconceitos.  

 

 4.2 A educação dentro do Grupo Criança Liberdade 

 

 A educação dentro do espaço das comunidades quilombolas é uma fonte de 

afirmação da identidade nacional. É claro que é um desafio criar, dentro de uma 

comunidade espaços pedagógicos que valorize a cultura, e ainda traga ao aluno o 

resgate de sua origem histórica. 

 De acordo com Gloria Moura, a respeito da proposta pedagógica: 

Há uma demanda antiga dos movimentos negros, de professores e de setores da 
sociedade brasileira, no sentido de que a escola formal desvele esse conhecimento. 
Com a alteração da Lei n 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela 
Lei n. 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, torna-se oportuno e agora 
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obrigatório o estudo dessa parte da História do Brasil. As “Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de 
História” instituem normas para a implantação da referida Lei.11 
 

 
 O grupo Criança Liberdade além de trazer para as crianças e adolescentes 

conhecimento de assuntos gerais, transmite a história dos quilombos e de sua situação 

atual, tornando-se assim um meio de afirmação da identidade afro-brasileira, em que 

se deve basear na defesa da cidadania.  

 É mais do que necessário, além de uma educação que sempre resgate a cultura 

negra, que a qualidade dessa educação forneça aos quilombolas uma formação capaz 

de formar cidadãos críticos e capazes de adentrar no mercado de trabalho com 

eficiência e com os valores da cultura. 

 A ONG Criliber conta com profissionais habilitados para tal educação, como 

pedagogos e voluntários locais que contribuem no fornecimento de conhecimentos 

culturais. A comunidade, em seu blog, deixa claro também que é sempre bem-vinda a 

contribuição da população quando se trata de educação, arte e esporte por também não 

ter verba o suficiente para chegar ao nível maior de educação para eles esperados. 

 É necessário ressaltar que a vida dos jovens da comunidade de quilombos 

espalhados pelo Brasil nunca foi fácil, sempre teve certas dificuldades a começar pelo 

fator da descriminação racial, entretanto a educação é o fator primordial para que os 

próprios jovens percebam a importância da sua cultura para todo o mundo. 

 Por isso, O Grupo Criliber está no caminho certo ao fazer com que as crianças, 

adolescentes e os próprios idosos recebam educação de qualidade, mesmo com as 

dificuldades encontradas. Dessa forma, vê-se que a sociedade sergipana está diante de 

um grupo rico de cultura que só tem a acrescentar no contexto cultural de Sergipe. 

 Infere-se que a educação é basilar em qualquer local, entretanto quando ela é 

voltada para o resgate de uma cultura, ela se torna ainda mais necessária, por isso 

mesmo, o grupo Criança Liberdade além de se preocupar com o futuro de seus jovens 

busca ao mesmo tempo fazer com que eles preservem as ricas raízes de suas 

identidades culturais.  

 

5.CONCLUSÃO  

 

 Experimentos bem sucedidos com educação diferenciada em comunidades 

quilombolas explicam o esforço dessa população e de entidades ligadas à causa para 
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multiplicar a prática em mais localidades. A necessidade de ter nas salas de aula uma 

formação distinta para crianças, jovens e idosos quilombolas está diretamente ligada 

ao auto-reconhecimento e à valorização dos quilombos atuais. 

 A proposta da Comunidade Maloca, com a criação do grupo Criliber de inserir 

nos currículos escolares temas que sejam comuns aos quilombolas, levando essa 

realidade aos estudantes tem dado resultado. Mesmo com várias dificuldades, a 

comunidade conseguiu alcançar bons resultados práticos. 

 Diversas são as manifestações do Grupo para que as crianças, jovens e idosos 

continuem a preservar a cultura afro-brasileira, e mesmo sendo situada num centro 

urbano a comunidade ergue forças e tem conseguido almejar grandes manifestações 

culturais e demonstrar para a população sergipana a riqueza da cultura negra. 

 É certo de que a Comunidade Maloca, juntamente com o Grupo Criança 

Liberdade tem algumas medidas para serem aperfeiçoadas no ensino e na educação, o 

que depende principalmente do fator financeiro, entretanto o grupo já tem mudado a 

vida de muitas pessoas e principalmente tem conscientizado as próprias crianças que 

ali vivem do quanto à cultura tem seu valor fundamental. 

Infere-se que a Comunidade Maloca, assim como todas as outras que implementaram 

um processo educacional dentro do seu quilombo devem continuar buscando formas 

de preservação de cultura e principalmente de proliferação desta para que quem sabe 

um dia não seja uma utopia pensar que teremos um país sem preconceitos e 

discriminações. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Graduanda do 8º período de Direito pela Universidade Tiradentes. Pesquisadora do PROBIC/UNIT. E-mail: 

mille_coutinho@msn.com. 
2 Graduanda do 5º período de Direito pela Universidade Tiradentes. Pesquisadora do PROBIC/UNIT. E-mail: 
raii.valverde@hotmail.com. 
3 Artigo 68 das disposições transitórias: “ Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos”.  
4 Segundo Levantamento da antropóloga Ilka Boaventura Leite, em artigo publicado pelo Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural (Nead), ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em sua página na 
internet. 
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5Programa Brasil Quilombola, Introdução, 2004. 
6 Dado retirado do blog da comunidade Maloca. 
7 Informação da apresentação do blog da comunidade Maloca. 
8
 Projeto Brasil quilombola. Disponível em: www.ombudspe.org.br/brasilquilombola/?p=7. Acesso em: 15 de 

maio 2011. 
9
 Censo Agropecuário, IBGE, 1980. 

10
 MOURA, Gloria. Salto para o futuro: Educação Quilombola. Boletim 10. Junho 2007. 

11
 MOURA, Gloria. Salto para o futuro: Educação Quilombola. Boletim 10. Junho 2007. 
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