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As comunidades quilombolas no Brasil são múltiplas e variadas e se encontram distribuídas 

em todo o território nacional. De acordo as realidades e contextos distintos da população de 

territórios quilombolas, foram reconhecidos a esses sujeitos uma necessidade de educação 

“diferenciada” da ofertada nos currículos hegemônicos. Por meio da discussão da Conferência 

Nacional de Educação (CONAE) em Brasília no ano de 2010, resultaram na inclusão da 

Educação Escolar Quilombola como modalidade da educação básica regulamentada pelo 

Parecer CNE/CEB 07/2010 e na Resolução CNE/CEB 04/2010, que concebe as Diretrizes 

Curriculares Gerais para a Educação Básica. O presente trabalho tem como objetivo geral 

compreender como se dá a construção da identidade quilombola em uma escola da 

comunidade Baixa Grande do Município de Muritiba - BA e como objetivos específicos 

analisar as bases legais e teóricos da Educação Escolar Quilombola; investigar como originou 

a comunidade Baixa Grande – Muritiba-BA e dentro dela a escola em questão e pesquisar 

como é construída a base curricular da referida escola quilombola. O estudo constitui-se de 

uma abordagem qualitativa, compondo-se de uma pesquisa de campo, com o método de 

estudo de caso. Para maior aprofundamento do objeto e obter um conhecimento amplo e 

detalhado, serão realizadas observações, entrevistas e análise de documentos na escola da 

comunidade. Com a realização do trabalho espera-se como resultado, para além de 

compreender o processo de construção da identidade quilombola em uma escola específica, 

dar maior visibilidade à referida comunidade quilombola, rompendo com os paradigmas e 

estereótipos existentes em relação à temática, inclusive nos ambientes acadêmicos. 

 

Palavras-chave: Educação Escolar Quilombola. Comunidade Quilombola. Identidade 

Quilombola. 

                                                           
 Discente do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Maria Milza. flaviasalves3@gmail.com. 
 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS). Docente da Faculdade Maria Milza.  zeche@hotmail.com. 


