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Apresentação
Esta cartilha tem como objetivo apresentar os direitos das
Comunidades Remanescentes de Quilombo. A proposta é
resultado das discussões realizadas no âmbito do Grupo
de Trabalho Interinstitucional denominado “Defesa das
Garantias e dos Direitos dos Povos Quilombolas e contra o
Racismo no Estado do Pará”, instituído pela Defensoria
Pública, através da Portaria n. 177/2020-GAB-DPG, de 16 de
julho de 2020, tendo como integrantes membros da
Defensoria Pública do Estado, Ouvidoria Externa da
Defensoria, quilombolas, representantes da Coordenação
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas, Região Norte (CONAQ), da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do
Pará (MALUNGU), do Centro de Estudo e Defesa do Negro
do Pará (CEDENPA), do Centro de Formação do Negro da
Transamazônica e Xingu Altamira/PA, bem como
pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
A Defensoria Pública do Estado do Pará tem como uma
das suas funções institucionais garantir o direito ao
território, educação, saúde, práticas culturais e religiosas
das Comunidades Remanescentes de Quilombo. Por isso,
esperamos que esta cartilha amplie o conhecimento de
tais direitos e seja instrumento de combate ao racismo e
proteção dos direitos humanos.
Andreia Macedo Barreto
Defensora Pública do Estado do Pará

Quem são as Comunidades
Remanescentes de Quilombo?
São grupos étnicorraciais, segundo critérios de
autoidentificação, com trajetória histórica própria,
dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada com
a resistência à opressão histórica sofrida no Brasil.
Legislação: artigo 2º do Decreto Federal n. 4.887/2003.

Direito à
autoidentificação
As Comunidades Remanescentes
de Quilombo têm o direito de
atribuir sua identidade, de forma
autônoma. Assim, não cabe ao
Estado ou terceiros interferir no
reconhecimento dessa identidade.
Legislação: artigo 2º, § 1º,
do Decreto Federal n. 4.887/2003. Artigo 1º, item 2,
da Convenção n. 169 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT).

Direito à
autodeterminação
Os quilombolas têm assegurado o direito de
autogovernar-se e de realizar suas escolhas,
sem intervenção externa. Por isso, não pode
o Estado ou terceiros interferir na decisão e
escolha dos membros da comunidade.

Legislação: artigo 1º do Pacto Internacional sobre
os direitos civis e políticos. Artigo 1º do Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos,
sociais e culturais.

Direito à
igualdade
Os quilombolas têm direito às
medidas especiais que visem
assegurar condições de
igualdade e oportunidade, na
vida econômica, social e política.
São exemplos dessas
medidas: as políticas de ações
afirmativas, como as cotas nas
universidades, nos
concursos públicos ou na
iniciativa privada.
Legislação: artigo I, item 4, da Convenção Internacional
sobre a Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial. Artigo 4º da Lei n. 12.228/2010.
Artigo 24 da Convenção Americana de Direitos
Humanos.

Direito às
práticas
culturais e
religiosas
Os quilombolas têm direito
à preservação de seus usos,
costumes, tradições,
liberdade de consciência,
crença e manifestos
religiosos, cabendo ao
Estado a proteção desses
direitos e a adoção de
medidas de combate à
intolerância com as
religiões de matriz
africana.

Legislação: artigo 5º, VI, e
artigos 215 e 216 da Constituição Federal.
Artigo 18 e 26 da Lei n. 12.228/2010.
.

Direito à
modalidade de
educação escolar
quilombola
Os quilombolas possuem
direito à educação
diferenciada, a qual deve garantir o
protagonismo dos membros da
comunidade no processo
político-pedagógico.
O currículo escolar deve ser aberto,
flexível e interdisciplinar,
articulando o conhecimento escolar
com os tradicionais, de modo a
valorizar as histórias, práticas
culturais e ancestrais da
comunidade.

Legislação: Artigo 28 da Lei 9.394/1996. Decreto n.
7.352/2010. Resolução CNE/CEB n. 8/2012.
.

Direito à saúde
quilombola
Os quilombolas têm direito à saúde
integral, em suas comunidades, com
respeito às suas práticas culturais e
medicina tradicional, devendo o Estado
assegurar melhorias nas condições
ambientais, no
saneamento básico, bem como na
segurança alimentar e nutricional.
Legislação: artigo 18 da Lei n. 12.228/2010.

Direito ao Território
As Comunidades Remanescente de
Quilombo têm direito aos seus
territórios, para o desenvolvimento
de suas práticas sociais, culturais,
religiosas e ambientais, sendo
dever do Estado realizar a demarcação das terras e a expedição do
respectivo título de propriedade.
Legislação: artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Decreto n. 4.887/2007. Artigo 21
da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 13
da Convenção n. 169 da OIT.

Direito à consulta
e consentimento
Os quilombolas têm o direito de
serem consultados, de forma
livre e informada, antes de serem
tomadas decisões,
administrativas ou legislativas,
que possam afetar seus bens ou
direitos. Assim, o Estado deve
realizar essa consulta e acolher
a decisão dos quilombolas. São
casos de realização de consulta
prévia: o fechamento de
escolas, construção de
estradas, ferrovias ou hidrelétricas, que impactem os territórios
quilombolas.
Legislação: artigo 6º e 7º da Convenção n. 169 da OIT.

O papel da Defensoria
Pública na defesa e
promoção dos direitos dos
quilombolas
A Defensoria Pública tem como uma de suas
funções a defesa e proteção dos direitos dos
quilombolas, no âmbito judicial ou extrajudicial,
priorizando o atendimento nas comunidades. No
Pará, o direito ao território é assegurado pelas
Defensorias Públicas Agrárias.

Legislação: artigo 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Decreto n. 4.887/2007. Artigo 21 da Convenção
Americana de Direitos Humanos. Artigo 13 da
Convenção n. 169 da OIT.
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