
CR
IA

NÇ
AS

 E 
AD

OL
ES

CE
NT

ES
 Q

UI
LO

M
BO

LA
S

O Brasil vem sofrendo, nos 
últimos anos, com um apagão de da-
dos. Estamos caminhando em falso 
quando falamos de planejamento 
e, principalmente, quando deline-
amos políticas públicas, refletidas 
em amplos problemas nas políticas 
emergenciais de enfrentamento à 
Covid-19. Este estudo surgiu justa-
mente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que 
não existe de informações sobre 
o acesso à educação de crianças e 
adolescentes em maior situação de 
vulnerabilidade ou excluídas das 
políticas sociais. Entendendo que a 
garantia do direito à educação não se 
realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também 
buscam entender esse contexto de 
omissão, de redução de direitos e de 
retrocessos na garantia de condições 
básicas para a dignidade humana e 
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes; 
residentes em territórios urbanos 
vulneráveis, zonas de conflito e 
violência; no sistema socioeducativo; 
em serviços de acolhimento e com 
responsáveis encarcerados; em áreas 
de reforma agrária; em territórios 
de agricultura familiar; comunida-
des quilombolas; e comunidades 
indígenas. Afirmamos aqui que a 
invisibilidade é uma política de ex-

clusão. Essas crianças e adolescentes 
são visíveis de fato e invisíveis de 
direito. Denunciando esse projeto 
de exclusão nas políticas sociais e 
educacionais para as infâncias e 
adolescências e buscando construir 
a transformação e a justiça social 
é que Associação Nacional dos 
Centros de Defesa da Criança e do 
Adolescente, Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Ceará, Fórum Na-
cional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua, Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e Serviço Francis-
cano de Solidariedade, movimentos 
populares de defesa de direitos, 
idealizaram e se juntaram neste 
Projeto. Esta publicação faz parte da 
Agenda Infâncias e Adolescências 
Invisibilizadas, “Onde houver trevas, 
genocídio e desinformação que nós 
levemos a luz e a luta. É só o começo!
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Direito à acessibilidade 

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou 
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este 
documento está disponível em meio digital. É só apontar a 
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.





Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão in-
tencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucateamento 
dos órgãos responsáveis por produzir dados, como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ápice dessa 
situação se reflete na não realização do Censo 2020. Estamos 
caminhando no escuro quando falamos de planejamento e, 
principalmente, quando delineamos políticas públicas. Somada 
a esse cenário está a política de austeridade, com retrocessos 
frente aos direitos fundamentais, expressa na Emenda Cons-
titucional 95/2016, a política do teto de gastos. Seus efeitos 
são evidentes com o aumento da pobreza e das violações de 
direitos humanos e, especialmente, da falta de recursos para 
frear inclusive o avanço da Covid-19 em todo o país, nos últimos 
dois anos. Esse contexto se agrava ainda mais com posturas 
negacionistas e avessas aos direitos humanos por parte do 
Governo Federal.

Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosti-
car o que existe e evidenciar o que não existe de informações 
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em 
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

12

sociais. Justamente por entender que a garantia do direito 
à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos 
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abran-
gentes para entender esse contexto de omissão, de redução 
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas 
para a dignidade humana e o bem viver.

O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha 
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente 
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que não 
prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. O Estudo 
reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes contextos, 
elencados em 8 eixos: em situação de rua; migrantes; residen-
tes em territórios urbanos em zonas de conflito e violência; 
no sistema socioeducativo, em acolhimento e filhos de res-
ponsáveis encarcerados; da reforma agrária; da agricultura 
familiar; quilombolas; e indígenas.

O pressuposto deste trabalho é de que crianças e ado-
lescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e, 
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto 
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que 
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcado-
res sociais, como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia, 
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do 
descaso, da discriminação e do abandono, dependendo de 
suas identidades e pertencimentos.

Por outro lado, partimos também da noção de que não 
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes 
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e ado-
lescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude 
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao 
registro da insuficiência.
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Esta série de estudos tem no direito à educação seu 
eixo condutor, considerado porta para a garantia dos de-
mais direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a 
educação é estabelecida como um direito social, o primeiro 
listado, reafirmado posteriormente no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e normatizado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como 
condição para a qualidade de vida e cidadania:

[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentar normas, dados, experiências práticas 
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes, 
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos apro-
ximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar 
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com 
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem 
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se 
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e 
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento, 
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda, 
devido às diferentes formas de exclusão a que estão subme-
tidos, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à 
educação garantido.

Afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política 
de exclusão. Essas crianças e adolescentes são 
visíveis de fato e invisíveis de direito.
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma 
das causas dessa invisibilidade por não implementar estraté-
gias para reverter esse quadro, propomos o questionamento 
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo 
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que 
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do 
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos, 
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos 
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra 
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma su-
posta ausência ou omissão, no entanto, sua forma de atuação 
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece 
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e 
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível 
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma 
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das 
populações pelo Estado. 

Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de 
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente, seu 
processo de invisibilização, não é acontecimento aleatório ou 
episódico, mas inscrito em um conjunto de políticas voltadas 
para uma direção bastante específica: a de consentir a morte 
pela vulnerabilização da vida. E a EC 95/2016, as reformas de 
Estado construídas nos últimos anos1 e falta de seriedade no 
enfrentamento de problemas sociais são exemplos de políticas 
que refletem uma escolha do Estado de não promover segu-
rança, direitos e vida, como é seu papel, visto que os orçamen-
tos de áreas fundamentais como Saúde, Educação, Assistência 

1 Saiba mais: <https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-
e-crise-e-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-
restringem-o-direito-a-educacao-mostra-estudo/>.
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Social e Segurança Pública estão contingenciados. Assim, 
diferentes dimensões da vida seguem precarizadas, contabi-
lizadas nas pautas como “casos” e acumuladas nas margens 
como destroços de sofrimentos entre os vulnerabilizados.

Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas 
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e 
para construir a transformação e a justiça social, a Associação 
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescen-
te, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, 
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço 
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de 
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E 
a publicação destes estudos é só o primeiro passo.

Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realida-
des e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de 
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de 
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.

Desejamos as boas-vindas!





Resumo Executivo

O principal foco deste estudo foi observar como acontece 
a invisibilização das infâncias e das juventudes quilombolas 
no Brasil. Para isso, foi realizado um levantamento da legis-
lação e das políticas públicas que beneficiam as crianças 
e os adolescentes de comunidades negras rurais, o perfil 
desses grupos e, também, das ações que os movimentos 
quilombolas têm desenvolvido para garantir a cidadania 
dessa parte da população.

A partir desses caminhos, foi possível identificar poucos 
programas de investimentos para promoção de ações volta-
das para as juventudes e as infâncias, a escassez de dados 
demográficos e ações estatais voltadas para esse público. 
No entanto, também foi possível visualizar um histórico 
importante de atuação das comunidades negras rurais pela 
visibilização das infâncias e juventudes quilombolas. Esse 
cenário permitiu a proposição de algumas recomendações 
para efetivação dos direitos dessas crianças e adolescentes, 
decorrentes dos acúmulos que essas lideranças proporcio-
naram ao debate.
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Essas diretrizes, basicamente, sublinham a necessidade 
do fortalecimento de medidas que garantam a educação 
escolar quilombola, impactem nas frentes de combate ao 
racismo e de reconhecimento do direito constitucional aos 
territórios onde estão localizados os quilombos.

PRINCIPAIS PONTOS DE ATENÇÃO:
1.  Não existe legislação específica que assegure os direi-

tos das crianças e adolescentes quilombolas no Brasil. 
As leis que contemplam as crianças e os adolescentes 
quilombolas são aquelas voltadas para os residentes em 
áreas remanescentes de quilombos como um todo e não 
salientam particularidades etárias. Destaca-se a atenção 
para essas juventudes e as infâncias na legislação que 
trata do direito à educação para a população negra em 
geral e das diretrizes, fundamentos e princípios das es-
colas quilombolas.

2.  Após a abolição da escravatura, esses grupos cresceram 
e passaram a ocupar mais territórios enquanto comuni-
dades negras rurais marcadas pela presença de famílias, 
culturas ancestrais e usos comuns da terra. São povos 
que mesclavam antigas comunidades de fugitivos da es-
cravidão e seus descendentes. Por mais que as leis sobre 
os quilombos datem do período colonial, a legislação 
que reconhece os quilombolas como sujeitos políticos e 
atribui direitos sociais a esses grupos é recente.

3.  A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
o termo quilombo transformou-se em uma categoria 
jurídica e passou a operacionalizar o reconhecimento 
dos direitos sobre a posse de terras, assim como foi mo-
bilizado pelos movimentos sociais negros e pelo poder 
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público para identificar como quilombolas as coletivida-
des negras do campo com trajetória histórica própria, 
relações territoriais específicas e com a ancestralidade 
negra.

4.  A lei n° 7.668, de 1988, criou a Fundação Cultural Palma-
res. A aprovação da lei 7.716 de 1989, que definiu o precon-
ceito racial como crime, também foi um acontecimento 
importante. Legislações que qualificaram as atribuições 
dos poderes públicos em relação à implementação das 
políticas voltadas para as comunidades quilombolas e 
outras que tratavam sobre questões fundiárias foram 
criadas, como o decreto 433/1992. Foram instituídas 
frentes, como o Grupo de Trabalho Interministerial para 
a Valorização da População Negra e o plano de ação, 
que visou à concessão da titularidade das terras às co-
munidades remanescentes de quilombos.

5.  Em 1995, por exemplo, organizações negras realizaram 
a Marcha Zumbi dos Palmares: contra o racismo, pela 
cidadania e a vida. Nessa ocasião, ocorreu a entrega 
do documento para a superação do racismo e da desi-
gualdade racial, que já apresentava demandas e reivin-
dicações das populações quilombolas. A incidência do 
movimento negro na Conferência de Durban, na África do 
Sul, realizada pela Organização das Nações Unidas, em 
2001, foi fundamental para o andamento desse processo. 
Na ocasião, foi aprovada a resolução “Unidos contra o 
racismo, a discriminação racial, a xenofonia e a intole-
rância”, documento que instituiu a ação da comunidade 
internacional para combater as discriminações raciais. 
O acordo impulsionou diversos Estados a adotarem e 
desenvolverem políticas voltadas para o enfrentamento 



I N F Â N C I A S  I N V I S I B I L I Z A D A S

20

do preconceito de raça. No Brasil, esse processo resultou 
na criação de políticas que favoreceram os quilombolas 
nos processos de desapropriação de terras e criaram 
programas de ações afirmativas, como disposto no de-
creto 4.229/2002.

6.  Em 2003, foram criadas mais leis que beneficiaram a 
população quilombola, como a normativa que instituiu a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial – a SEPPIR, a Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial. Em 2003, foi aprovada a lei 10.639/2003 
que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de História 
da África, dos africanos e afrodescendentes.

7.  Ainda que essa normativa não destaque as experiên-
cias dos jovens quilombolas em relação às vivências 
educacionais da população negra como um todo, ela 
representa uma vitória importante para os movimentos 
das comunidades negras rurais, essas que têm um pro-
fundo envolvimento e adesão com a campanha em torno 
da aprovação e efetivação dessa lei. Por causa disso, ela 
pode ser considerada a primeira legislação que dialoga 
diretamente com os direitos das crianças e jovens qui-
lombolas à educação. 

8.  Após a promulgação da lei 10.639/2003, foi lançado o 
Programa Brasil Quilombola. O plano de desenvolvi-
mento para as comunidades negras rurais entrou em 
vigor no ano de 2004 e tinha como finalidade o levantar 
as necessidades prioritárias, identificar as ações e/ou 
projetos que cada organismo do governo poderia fazer 
efetivamente para viabilizar as medidas já implementadas 
para os quilombos a partir de estudos e visitas técnicas 
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e, também, estabelecer interlocuções com as lideranças 
quilombolas.

9.  Em 2010, o Estado brasileiro aprovou o Estatuto da Igual-
dade Racial, lei 12.288/10, reafirmando os direitos das 
comunidades quilombolas já previstos em outras norma-
tivas. Dois anos depois, foi feita mais uma deliberação no 
campo da educação. Trata-se das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Edu-
cação Básica.

10.  Além dessas ações, o programa de bolsas-permanência 
para estudantes das instituições de ensino superior fe-
derais estabelecido por meio da Portaria 389/2013 do 
Ministério de Educação estabelece como um dos prin-
cipais objetivos garantir a permanência de estudantes 
em situação de vulnerabilidade nas universidades e ins-
tituições de ensino, em especial, quilombolas. E o Plano 
Nacional de Educação (PNE 2014-2024), lei 13.005/2014, 
comporta um número considerável de metas que preve-
em o acesso de crianças e jovens às escolas, a ampliação 
e fortalecimento das instituições de ensino em áreas 
remanescentes de quilombos e aumento dos índices de 
alfabetização dessas populações negras rurais.

11.  Essas populações ocupam uma posição ainda mais com-
plicada no que se refere à legislação que trata dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. Além da ausência de 
menção a esse grupo no artigo 227 da Constituição Fe-
deral que estabelece como dever da família, do Estado 
e da sociedade a garantia do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, entre outros, as crianças quilombolas não 
foram visibilizadas nos termos da Convenção Direitos da 
Criança, ratificada em 1990, nem em normativas poste-
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riores, como o Marco Legal da Primeira Infância. Isso é, 
por si só, um exemplo de processos de invisibilização de 
crianças e adolescentes quilombolas.

12.  No texto do Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA), 
a legislação nacional mais completa sobre os direitos das 
crianças e dos adolescentes, as especificidades desses 
grupos também não são destacadas. O texto determina 
que sejam respeitadas as identidades culturais nos pro-
cessos de adoção.

13.  Em 2016, foi promulgada a Resolução n° 181 pelo Conse-
lho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
que “dispõe sobre os parâmetros para interpretação 
dos direitos e adequação dos serviços relacionados ao 
atendimento de Crianças e Adolescentes pertencentes 
a Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil”.

14.  O Estatuto das Juventudes também não faz nenhum 
destaque em relação aos jovens quilombolas, indicando 
novamente a dificuldade que essa população enfrenta 
para ser reconhecida nos textos legais.

15.  A única forma de obter informações sobre as crianças 
quilombolas é a partir dos dados fragmentados e escas-
sos que revelam, em maior parte, a realidade de suas 
famílias.

16.  A pesquisa do IBGE apresenta informações interessantes 
em um cenário de inexistência de dados oficiais, mas 
tem, apenas, números sobre a quantidade e a distribui-
ção dos quilombos no Brasil e não sobre a população 
quilombola. Dessa forma, ainda não é possível saber as 
características etárias desses povos, o que inviabiliza 
a possibilidade de visualizar o perfil das crianças e dos 
jovens quilombolas. Essa situação contribui para a invi-
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sibilização desses sujeitos e, consequentemente, de suas 
infâncias.

17.  É importante destacar que os levantamentos disponíveis 
e mais representativos em relação a essas populações 
ainda são estimativas precárias. 

18.  De acordo com o mapeamento realizado pelo IBGE, 
existem pelo menos 5.972 localidades quilombolas no 
território nacional. Contudo, as informações divulgadas 
pela Conaq divergem desse número. De acordo com 
o Denildo Rodrigues Morais, coordenador nacional do 
movimento, existem 6.330 comunidades filiadas à orga-
nização.

19.  Os territórios quilombolas oficialmente delimitados são 
aqueles que contemplam as definições do decreto n. 
4.887, de 2003, para o qual esses espaços são as terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos utilizadas para a garantia da reprodução 
física, social, econômica e cultural. Os agrupamentos 
quilombolas são o conjunto de 15 ou mais quilombolas 
pertencentes às Comunidades Remanescentes de Qui-
lombos (CRQs) e que estabelecem vínculos familiares e/
ou comunitários.

20.  Os quilombos estão divididos em 1.672 municípios brasi-
leiros, 404 dos quais são territórios oficialmente delimita-
dos; 2.308 são denominados agrupamentos quilombolas, 
e 3.260 são denominados como localidades quilombolas. 
A maior parte dessas comunidades está localizada na 
região nordeste do país, que contabiliza 3.171 grupos, o 
que representa, aproximadamente, 53% do total.

21.  O estado que tem o maior número de quilombos em 
todo o país é a Bahia, que integra 1.046 comunidades 
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negras rurais e, em seguida, Minas Gerais, que tem 1.021 
agrupamentos desse tipo. Os estados do Maranhão e do 
Pará também se destacam nesse sentido. Eles reúnem 
866 e 516 quilombos, respectivamente.

22.  Segundo o levantamento realizado pela SEPPIR, em 2012, 
essa população totaliza 1,7 milhão de indivíduos. 92% do 
total se autodeclararam negros (pretos ou pardos), 74,73% 
das famílias quilombolas estavam em condição de extrema 
pobreza e 24,81% não sabiam ler. A secretaria também 
identificou para o mesmo ano que, um grande número 
de crianças entre 4 e 7 anos nunca tinham frequentado a 
escola e que a maioria das instituições de ensino naquelas 
comunidades eram de pau a pique ou de palha. O órgão 
não divulgou os números exatos. Além disso, também foi 
destacado que o conteúdo dos currículos escolares es-
tavam distantes da realidade das crianças quilombolas e 
que os professores não tinham formação adequada para 
atender as demandas dessas comunidades.

23.  O censo escolar de 2020, assim como os levantamen-
tos referentes aos anos de 2019 e 2018, não destaca as 
informações sobre as crianças, os jovens e o número de 
matrículas nas escolas quilombolas. Os dados disponí-
veis mais recentes referem-se ao ano de 2017, período em 
que, no Brasil, foram registradas 242.473 matrículas na 
educação básica em áreas remanescentes de quilombos.

24.  Ainda que existam algumas informações disponíveis 
sobre esses jovens e crianças, a ausência dessas po-
pulações nos dados demográficos é grave. A situação 
configura um apagamento que impacta negativamente a 
produção de políticas públicas voltadas para as infâncias 
e as juventudes quilombolas.
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25.  Recorrentemente, a categoria “juventudes rurais” é uti-
lizada para inferir questões e apresentar dados sobre 
essas populações em documentos e veículos de co-
municação oficiais, diante da ausência de informações 
sobre as comunidades negras rurais. Este é um fator que 
contribui para a invisibilização dessa população, pois 
não considera as especificidades das juventudes negras 
residentes no campo.

26.  A invisibilidade das juventudes e infâncias quilombolas 
acontece por meio de diversos tipos de violências e apa-
gamentos. Pode-se dizer que um dos eixos centrais dessa 
questão é o fato de o debate acerca desses assuntos 
terem enfocado, quase sempre, as realidades urbanas. 
Esse elemento contribui para a invisibilidade das crianças 
e dos adolescentes quilombolas e, indiretamente, tem 
colaborado para a manutenção dos baixos investimentos 
em políticas que viabilizem melhores condições de vida 
e a permanência no campo.

27.  Grupos têm criado espaços de articulação pela visibilida-
de dessas populações enquanto sujeitos políticos, como 
o Coletivo de Juventude e o de Educação da Conaq. O 
Quilombinho – Encontro Nacional de Crianças e Adoles-
centes Quilombolas é um bom exemplo nesse sentido.

28.  No encontro nacional de crianças e adolescentes quilom-
bolas, foi entregue ao governo uma carta que elencava 
uma lista de reivindicações. Entre elas, destacam-se as 
seguintes exigências: aprovação do Estatuto da Igualda-
de Racial; apuração dos crimes contra as crianças, ado-
lescentes e famílias quilombolas; fomento de atividades 
culturais; implementação de medidas para proteção do 
meio ambiente e para o uso sustentável da terra; regula-
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rização fundiária; respeito à cultura e às manifestações 
culturais quilombolas; construção de postos de saúde e 
escolas; incorporação da História da África, dos africanos 
e dos afro-brasileiros nos currículos, dentre outras.

29.  Na carta resultante das discussões ocorridas no 1° En-
contro Nacional dos Quilombos do Brasil e entregue ao 
governo no ano de 1995, já constavam reivindicações por 
um programa de educação para a população quilombola, 
com ênfase na alfabetização.

30.  Até hoje, a realidade dessas crianças e adolescentes 
ainda é marcada pelo fechamento das escolas em seus 
territórios, pela precarização na contratação de profes-
soras e professores, e pela não implementação das leis 
e direitos relacionados à educação escolar quilombola, 
além da invisibilidade nos dados demográficos.

31.  Um dos principais motivos de deslocamento dessas 
populações para as cidades é a busca por melhores 
oportunidades de ensino.

32.  Ao destacar que essas infâncias estão expostas aos 
impactos de marcadores sociais como gênero, raça e 
classe, a Conaq e a Terra de Direitos apontam para o 
fato de que essas crianças têm sido vítimas de abusos, 
como a violência sexual e a retirada forçada dos núcleos 
familiares.

33.  A despeito dos silêncios e da invisibilidade imposta às 
infâncias e juventudes quilombolas, pode-se dizer que 
essas crianças e adolescentes desempenham papéis 
centrais em suas comunidades de origem.

34.  A reversão desse quadro é um desafio a ser encarado 
pela sociedade brasileira como um todo. Um projeto 
extenso, mas necessário e possível. Dentre as ações 
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imprescindíveis para a mudança desse cenário, desta-
cam-se o engajamento e o compromisso real do Estado 
brasileiro com as juventudes e as infâncias negras rurais. 
Principalmente, no que se refere à garantia de prerroga-
tivas, como a Educação Escolar Quilombola.

35.  Para isso, são necessários investimentos em mecanismos 
de ampliação da participação social de crianças e jovens 
e de interlocução desses grupos com os governos.

36.  A atuação de órgãos, como os Conselhos Tutelares e a 
Secretária Nacional de Juventudes, também é crucial 
nesse processo. As ferramentas de fiscalização e acom-
panhamento da implementação dos direitos das crianças 
e dos adolescentes têm um papel crucial para que a lei 
seja cumprida.

37.  A consolidação da lei 11.645/2008, antiga 10.639/2003, 
e a continuidade das cotas raciais nos processos de 
ingresso do ensino superior são ações essenciais.

38.  As ameaças ao direito da posse de terras, como o Marco 
Temporal, também são interdições nos direitos de crian-
ças e adolescentes serem quilombolas, identidades que 
estão diretamente conectadas à territorialidade.





Apresentação

Os quilombos são territórios físicos que abrigam formas 
de organização econômica e cultural próprias. Historicamen-
te, eles têm sido considerados espaços políticos notáveis que 
têm inspirado gerações de ativistas negras e negros no que 
diz respeito a modelos de organização social e constituição 
da identidade racial. No período colonial, esses espaços 
tornaram-se marcos na luta contra a escravidão e lugares de 
sociabilidade importantes, de forma que, até os dias atuais, 
os quilombos são lugares de memórias, preservação das 
tradições afro-brasileiras e produção de saberes (NASCI-
MENTO, 2018)2.

Nesses contextos, as infâncias e juventudes quilombo-
las estão imersas em um universo diverso. De forma geral, 
podem ser vistas como experiências de meninas, meninos e 
adolescentes, majoritariamente negras e negros, constituídas 
em áreas rurais e urbanas em comunidades marcadas pelo 
parentesco e por tradições culturais próprias. Esses grupos 

2 Ver também: NASCIMENTO, Beatriz. “Quilombo: em Palmares, na favela, 
no carnaval”. In: NASCIMENTO, Beatriz. Beatriz Nascimento, quilombola 
e intelectual: possibilidade nos dias de destruição. Diáspora Africana: 
Editora Filhos da África, 2018.
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ocupam um papel central nas comunidades negras rurais, 
pois eles representam a continuidade das tradições, da pre-
servação do território e da ancestralidade negra. Contudo, 
a concretização do direito à infância e à juventude em áreas 
remanescentes de quilombos ainda é um grande desafio.

Por mais que o direito moderno se proponha a estabele-
cer prerrogativas e regras entre sujeitos iguais, as desigual-
dades sociais posicionam os indivíduos de formas diferentes 
nessa relação. Tomando como base ideias preestabelecidas 
a partir de diferenciações raciais, de gênero, classe, origem, 
sexualidade, entre outras, esse sistema tem legitimado for-
mas de dominação, como a escravidão, e criado sistemas de 
exclusão, ainda que seja apresentado a partir de parâmetros 
universalistas.

Dessa forma, a implementação de políticas focais para 
erradicação das desigualdades que aloquem recursos em 
benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados 
e afetados pela exclusão socioeconômica no passado ou 
no presente são fundamentais para a radicalização da de-
mocracia. Situados historicamente em uma posição social 
desprivilegiada em relação à atuação dos poderes estatais, 
as populações quilombolas precisam ser sujeitos de políti-
cas reparatórias e compensatórias, diante dos episódios de 
perseguição e negligência dos governos.

O passo preliminar para efetivação dessa empreitada é o 
reconhecimento do impacto desses processos na formação 
social dessas comunidades. Sendo assim, a partir das in-
formações apontadas nesse estudo, objetiva-se apontar 
para as lacunas da atuação do Estado Brasileiro no que 
se refere à promoção de políticas voltadas para crianças 
e jovens quilombolas. Por mais que já exista no país uma 
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legislação consolidada em relação às infâncias e juventudes, 
esses direitos não chegam de forma integral às populações 
negras residentes no campo.

O racismo e as demais violências contra as populações 
residentes em áreas remanescentes de quilombos são dos 
principais catalisadores dessa situação. Além de promover 
uma invisibilização sistemática desses povos por meio do 
ocultamento da participação desses sujeitos na história 
oficial do país, da exclusão dessas comunidades dos dados 
demográficos e da pouca abertura para a presença desses 
grupos em espaços de participação social, as desigualda-
des configuram um contexto que impõem aos quilombolas 
a escassez de recursos econômicos, um cenário propício 
para multiplicação de conflitos territoriais e um número de 
oportunidades reduzido quando comparados com os con-
textos urbanos.

Há aproximadamente cinquenta anos, esse quadro tem 
sido objeto de denúncias e ações que têm como principal 
objetivo a melhoria das condições de vida das populações 
negras rurais. Lideranças quilombolas de todo o país têm re-
provado o desinteresse do Estado, dos tomadores de decisão 
e demais agentes estratégicos em relação às juventudes e 
infâncias quilombolas e, também, realizado projetos-chave 
para a expansão de direitos desses grupos. Diante desse 
contexto, o outro objetivo deste estudo é apresentar as 
iniciativas que têm sido postas em prática pela visibili-
zação dessas infâncias e adolescências, a despeito das 
omissões e da falta de compromisso.

Ainda que possa ser observada certa ênfase em rela-
ção aos problemas a que estão expostas as populações de 
crianças e jovens quilombolas ao longo do texto, isso não 
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diminui as potências e riquezas das infâncias e adolescên-
cias negras rurais. Pelo contrário, este artigo apresenta um 
campo primordial para que meninas, meninos e adolescentes 
quilombolas vivam as suas vidas em plenitude.







Capítulo 1. O que afirma a Lei?

Não existe legislação específica que assegure os di-
reitos das crianças e adolescentes quilombolas no Brasil. 
Mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a normativa 
mais completa sobre o assunto, não apresenta destaques 
que tenham como principal objetivo criar mecanismos para 
que essas infâncias e juventudes acessem a cidadania, de 
acordo com as suas especificidades e condições às quais 
estão submetidas nas comunidades negras rurais.

De forma geral, as leis que contemplam as crianças e 
os adolescentes quilombolas são aquelas voltadas para 
os residentes em áreas remanescentes de quilombos 
como um todo e não salientam particularidades etárias. 
Essas normativas dizem respeito aos entendimentos sobre 
os quilombos, aos processos de demarcação, de titulação 
de terras etc. Além desses assuntos, destaca-se a atenção 
para essas juventudes e as infâncias na legislação que 
trata do direito à educação para a população negra em 
geral e das diretrizes, fundamentos e princípios das es-
colas quilombolas.
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O primeiro registro em documentos oficiais sobre a exis-
tência de quilombos no Brasil data de 1575. No século XVI, 
os agentes do Estado colonial relatavam a presença desses 
agrupamentos e os obstáculos que a população residente nos 
mocambos causava para o processo de colonização naquele 
momento. Dessa maneira, algumas câmaras municipais passa-
ram a entender como quilombos grupos de “dois ou mais” ne-
gros fugidos que tivessem “ranchos e pilões”. Contudo, primeira 
definição formal foi estabelecida no ano de 1740 pelo Conselho 
Ultramarino, que determinou como quilombo “toda a habitação 
de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, 
ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem 
pilões neles”. Após a abolição da escravatura, esses grupos 
cresceram e passaram a ocupar mais territórios enquanto 
comunidades negras rurais marcadas pela presença de 
famílias, culturas ancestrais e usos comuns da terra. São 
povos que mesclavam antigas comunidades de fugitivos da 
escravidão e seus descendentes (GOMES, 2018).

Por mais que as leis sobre os quilombos datem do perí-
odo colonial, a legislação que reconhece os quilombolas 
como sujeitos políticos e atribui direitos sociais a esses 
grupos é recente. Se observadas em perspectiva histórica, 
pode-se dizer que, em um primeiro momento, as normativas 
a esse respeito estavam diretamente atreladas às formas 
controlar essa população. Apenas com a atuação política do 
movimento negro brasileiro ao longo do processo de rede-
mocratização, essa população passou a ser alvo de políticas 
sociais e ações afirmativas3. Dessa maneira, as leis em vigor 

3 Entende-se como ações afirmativas “políticas focais que alocam recursos 
em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitima-
dos pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. São de 
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atualmente são deliberações voltadas para a preservação, 
valorização das comunidades tradicionais e ações de com-
bate ao racismo que estão integralmente listadas no site da 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas– Conaq.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 
1988, o termo quilombo transformou-se em uma categoria 
jurídica e passou a operacionalizar o reconhecimento dos 
direitos sobre a posse de terras (GRUPO DE ESTUDOS...), 
assim como foi mobilizado pelos movimentos sociais ne-
gros e pelo poder público para identificar como quilombolas 
as coletividades negras do campo com trajetória histórica 
própria, relações territoriais específicas e com a ancestra-
lidade negra (INSTITUTO NACIONAL..., 2017). As ações do 
movimento negro que, ao longo de todo o século XX, pautaram 
a discriminação racial como um problema central na organi-
zação da sociedade brasileira foram um marco na história dos 
direitos das populações quilombolas (SANTOS, 2015). E, após 
esse período, continuaram articuladas com as mobilizações e 
os movimentos posteriores em defesa dos quilombos.

A criação da Fundação Cultural Palmares, por meio 
da lei n° 7.668, de 1988, pode ser considerada como um dos 
principais marcos desse processo. A partir de então, o órgão 
seria responsável pelas ações de promoção e preservação 
dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da 
influência negra na formação social brasileira. A aprovação da 
lei 7.716 de 1989, que definiu o preconceito racial como cri-

medidas com objetivo de combate às discriminações étnicas, raciais, 
religiosas, de gênero, de classe ou de casta, aumentando a participação 
das minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, em-
prego, bens materiais, redes de proteção social e/ou reconhecimento 
cultural” (GRUPO DE ESTUDOS...).
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me, também foi um acontecimento importante, pois a medida 
fortaleceu as discussões que tinham como foco o combate às 
consequências das discriminações raciais no Brasil e as pro-
postas de medidas reparatórias para as comunidades negras.

A década de 1990 também foi de conquistas relevantes, 
e as mobilizações empreendidas em conjunto com o mo-
vimento negro continuaram sendo fundamentais para que 
a legislação voltada para as comunidades quilombolas se 
consolidasse no período pós-constituinte. Nesse intervalo, 
foram criadas legislações que qualificaram as atribuições 
dos poderes públicos em relação à implementação das 
políticas voltadas para as comunidades quilombolas e 
outras que tratavam sobre questões fundiárias, como o 
decreto 433/1992. Foram instituídas frentes, como o Grupo 
de Trabalho Interministerial para a Valorização da Popu-
lação Negra e o plano de ação que visou à concessão da 
titularidade das terras às comunidades remanescentes 
de quilombos.

Em 1995, por exemplo, organizações negras realizaram 
a Marcha Zumbi dos Palmares: contra o racismo, pela 
cidadania e a vida. Nessa ocasião, ocorreu a entrega do 
documento para a superação do racismo e da desigualda-
de racial que já apresentava demandas e reivindicações 
das populações quilombolas. No ano seguinte, foi criada 
a Conaq, organização reconhecida como um dos agentes 
políticos mais ativos do movimento negro brasileiro até os 
dias atuais. E, desde então, esse coletivo tem empreendido 
uma série de iniciativas para a ampliação e a efetivação 
dos direitos das populações negras rurais, atuação que foi 
fundamental para a consolidação de uma legislação que 
estabeleceu os direitos dos quilombolas.
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Ainda que essas conquistas tenham significado um gran-
de avanço, elas não foram suficientes diante das demandas 
das populações negras rurais, inclusive no que se refere às 
normativas que garantem os direitos das crianças e adoles-
centes quilombolas. Diante desse cenário, as mobilizações 
em prol da expansão dos direitos desses grupos também 
marcaram a primeira década dos anos 2000.

A incidência do movimento negro na Conferência de 
Durban, na África do Sul, realizada pela Organização das 
Nações Unidas, em 2001, foi fundamental para o andamento 
desse processo. Na ocasião, foi aprovada a resolução “Uni-
dos contra o racismo, a discriminação racial, a xenofonia 
e a intolerância”, documento que instituiu a ação da 
comunidade internacional para combater as discrimi-
nações raciais. O acordo impulsionou diversos Estados 
a adotarem e desenvolverem políticas voltadas para o 
enfrentamento do preconceito de raça. No Brasil, esse 
processo resultou na criação de políticas que favorece-
ram os quilombolas nos processos de desapropriação de 
terras e criaram programas de ações afirmativas, como 
disposto no decreto 4.229/2002 (ANDRADE E SILVA, 2015).

Em 2003, foram criadas mais leis que beneficiaram a 
população quilombola, como a normativa que instituiu a Se-
cretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial – a SEPPIR, a Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial. Em 2003, foi aprovada a lei 10.639/20034, 
que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de Histó-

4 Modificada pela Lei 11.645/2008. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 09 
dez. 2021.
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ria da África, dos africanos e afrodescendentes. Para a 
população quilombola, a implementação dessa lei tem sido 
fundamental para a construção de um cenário em que a 
centralidade da ancestralidade africana na cultura brasileira 
possa ser reconhecida de forma positiva. E, também, para 
construção da autoestima das crianças e jovens quilombolas 
em relação às suas origens e histórias5. Nesse sentido, é im-
portante destacar a longevidade dessa proposta. Por mais 
que ela tenha sido consolidada no século XXI, as lutas 
por uma educação que contemple as experiências negras 
têm sido objeto do empenho de organizações negras em 
todo o período pós-abolição. 

Ainda que essa normativa não destaque as experi-
ências dos jovens quilombolas em relação às vivências 
educacionais da população negra como um todo, ela 
representa uma vitória importante para os movimentos 
das comunidades negras rurais, essas que têm um pro-
fundo envolvimento e adesão com a campanha em torno 
da aprovação e efetivação dessa lei. Por causa disso, ela 

5 Essa proposta de lei já tinha sido apresentada pelo deputado estadual 
Abdias do Nascimento no parlamento, na década de 1980, mas não teve 
sucesso. Ela estava incluída em uma propositura que previa ações com-
pensatórias aos negros brasileiros e que apontava para a necessidade 
da incorporação dos conteúdos relativos à história dos africanos e dos 
negros em diáspora nos currículos escolares. BRASIL. Câmara dos Depu-
tados. Projeto de Lei n° 1.332, de 1983. Dispõe sobre ação compensatória 
visando à implementação do princípio da isonomia social do negro, em 
relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira, confor-
me direito assegurado pelo art. 153, § 1º da Constituição da República. 
Brasília: Câmara dos Deputados, 1983. Disponível em: <http://www.
abdias.com.br/atuacao_parlamentar/deputado_lei.htm>. Acesso em: 
09 dez. 2021. Ver também: EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. 
Site da Conaq. Disponível em: <http://conaq.org.br/coletivo/educacao/>. 
Acesso em: 09dez. 2021.
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pode ser considerada a primeira legislação que dialoga 
diretamente com os direitos das crianças e jovens qui-
lombolas à educação.

Após a promulgação da lei 10.639/2003, foi lançado o 
Programa Brasil Quilombola. O plano de desenvolvi-
mento para as comunidades negras rurais entrou em 
vigor no ano de 2004 e tinha como finalidade levantar 
as necessidades prioritárias, identificar as ações e/ou 
projetos que cada organismo do governo poderia fazer 
efetivamente para viabilizar as medidas já implemen-
tadas para os quilombos a partir de estudos e visitas 
técnicas e, também, estabelecer interlocuções com as 
lideranças quilombolas (ANDRADE E SILVA, 2015). Nesse 
projeto, não foi apresentado nenhum plano de ação especí-
fico em relação às crianças. No que se refere às juventudes, 
a plataforma buscou promover infraestrutura e qualidade de 
vida por meio da educação, mais especificamente, através 
alfabetização da população negra rural acima de 15 anos e 
do incentivo à conclusão do ensino fundamental (ANDRADE 
E SILVA, 2015).

Em 2010, o Estado brasileiro aprovou o Estatuto da 
Igualdade Racial, lei 12.288/10, reafirmando os direitos 
das comunidades quilombolas já previstos em outras 
normativas. Dois anos depois, foi feita mais uma deli-
beração no campo da educação. Trata-se das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilom-
bola na Educação Básica, que foram fruto de um movimento 
articulado diante da ausência de debates sobre a educação 
nos Quilombos na Conferência Nacional da Educação Básica 
– Conae -, que aconteceu no ano de 2010. A legislação alinha 
direitos já previstos para as crianças na Constituição Federal, 
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como o direito à educação, o direito à memória, à História, 
entre outros, em relação às especificidades das infâncias e 
juventudes quilombolas (BRASIL, 2012)6.

Além dessas ações, o programa de bolsas-permanência 
para estudantes das instituições de ensino superior federais, 
estabelecido por meio da Portaria 389/2013 do Ministério 
de Educação, estabelece como um dos principais obje-
tivos garantir a permanência de estudantes em situação 
de vulnerabilidade nas universidades e instituições de 
ensino, em especial, quilombolas. E o Plano Nacional de 
Educação (PNE 2014-2024), lei 13.005/2014, comporta um 
número considerável de metas que preveem o acesso de 
crianças e jovens às escolas, a ampliação e fortalecimen-
to das instituições de ensino em áreas remanescentes 
de quilombos e aumento dos índices de alfabetização 
dessas populações negras rurais (BRASIL, 2014).

Essas populações ocupam uma posição ainda mais 
complicada no que se refere à legislação que trata dos di-
reitos das crianças e dos adolescentes. Além da ausência 
de menção a esse grupo no artigo 227 da Constituição 
Federal, que estabelece como dever da família, do Estado 
e da sociedade a garantia do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, entre outros, as crianças quilombolas não 
foram visibilizadas nos termos da Convenção Direitos 
da Criança (UNICEF, 2014), ratificada em 1990, nem em 
normativas posteriores, como o Marco Legal da Primeira 
Infância (BRASIL, 2016) Isso é, por si só, um exemplo de 

6 Ver também: COORDENAÇÃO NACIONAL DAS COMUNIDADES NE-
GRAS RURAIS QUILOMBOLAS DO BRASIL. Nota técnica. Brasil, 2019. 
Disponível em: <https://conaq.org.br/noticias/nota-tecnica-coletivo-de-
-educacao-da-coordenacao-nacional-das-comunidades-negras-rurais-
-quilombolas-do-brasil-conaq/>. Acesso em: 09 dez. 2021.
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processos de invisibilização de crianças e adolescentes 
quilombolas.

No texto do Estatuto da Criança e do Adolescentes 
(ECA), a legislação nacional mais completa sobre os direi-
tos das crianças e dos adolescentes, as especificidades 
desses grupos também não são destacadas. Sancionado 
em 1990, o documento comporta os direitos fundamentais 
das crianças e dos adolescentes, mas não visibiliza as po-
pulações quilombolas. O único destaque que é feito em 
relação a esse grupo está no inciso sexto do artigo 28, 
que se refere à família substituta, por exemplo. O texto 
determina que sejam respeitadas as identidades culturais 
nos processos de adoção (BRASIL, 1990).

Devido ao tratamento das crianças e dos adolescentes 
quilombolas a partir dos enunciados genéricos do ECA, em 
2016, foi promulgada a Resolução n° 181, pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
“dispõe sobre os parâmetros para interpretação dos di-
reitos e adequação dos serviços relacionados ao atendi-
mento de Crianças e Adolescentes pertencentes a Povos 
e Comunidades Tradicionais do Brasil”. Uma legislação 
importante, pois, além de apresentar caminhos para a efeti-
vação de infâncias e juventudes quilombolas, reconhece as 
limitações do Estatuto da Criança e do Adolescente no que 
diz respeito à invisibilização dessas infâncias (BRASIL, 2016).

O Estatuto das Juventudes também não faz nenhum 
destaque em relação aos jovens quilombolas, o que indica 
novamente a dificuldade que essa população enfrenta 
para ser reconhecida nos textos legais. A lei 12.852, san-
cionada no ano de 2013, sublinha os direitos das juventudes 
de acesso aos conhecimentos acerca da diversidade cultural, 
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étnica e religiosa do Brasil, às ações afirmativas e demais me-
didas que promovam a equidade através dos diversos eixos 
que perpassam a normativa. No entanto, não existe nenhum 
destaque na lei em relação ao cumprimento dessas normas 
no que se refere às especificidades dos jovens quilombolas 
(BRASIL, 2013). Já o Plano Nacional de Juventude e Sucessão 
Rural, posto em vigor no ano de 2016, estabelece, no segundo 
artigo, que o programa destina-se, especialmente, às popu-
lações jovens rurais, entre elas, as juventudes quilombolas e 
demais comunidades tradicionais (BRASIL, 2012).

Ao se observar o histórico e o conjunto de legislações 
brasileiras voltadas para a população de crianças e jovens 
quilombolas, percebem-se avanços significativos, principal-
mente a partir dos anos 2000. As normativas que abordam 
o direito dessas populações à educação, de forma direta ou 
indireta, destacam-se nesse sentido. No entanto, essas ini-
ciativas ainda são escassas, de forma que existe um campo 
vasto para a efetivação da cidadania de crianças e jovens 
quilombolas, inclusive nos eixos em que o debate tem mais 
acúmulos. Na maior parte das situações, as experiências e 
realidades desses grupos são tratadas pela lei a partir de 
uma experiência universal, que está baseada nas vivências 
de grupos hegemônicos constituídos sobre um sistema 
profundamente marcado por hierarquias de raça, gênero e 
classe e promove a invisibilidade dessas infâncias e juven-
tudes (COORDENAÇÃO..., 2018).







Capítulo 2. Quem são as crianças e 
adolescentes quilombolas?

Ainda que as infâncias e juventudes quilombolas sejam 
alvo de alguns programas sociais e objeto de um número es-
casso de leis, há muita dificuldade para acessar informações 
a partir de dados estatísticos, por exemplo. Esses fatores, 
somados, contribuem para a invisibilidade dessas infâncias 
diante dos olhos da sociedade brasileira e do Estado. De-
vido à ausência das populações quilombolas nos censos, 
não existem informações demográficas disponíveis sobre o 
perfil das crianças e dos adolescentes residentes em áreas 
remanescentes de quilombos no Brasil. Algumas estimativas 
apontam que, em 2007, as crianças quilombolas contabili-
zavam 900 mil meninos e meninas. A única forma de obter 
informações sobre as crianças quilombolas é a partir dos 
dados fragmentados e escassos que revelam, em maior 
parte, a realidade de suas famílias (SOUZA, 2015)1.

1 Sobre a invisibilização da infância, ver: SARMENTO, Manuel Jacinto. 
“Visibilidade social e estudo da infância”. In: VASCONCELOS, Vera Maria 
Ramos de; SARMENTO, Manuel Jacinto: Infância (in)visível. Araraqua-
ra: Editora Junqueira & Marin, 2007. pp. 25-49, e I – QUILOMBINHO 
MOBILIZA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PAÍS. Observatório 
quilombola e territórios negros, 2007. Disponível em: <https://kn.org.
br/oq/2007/07/05/i-quilombinho-mobiliza-criancas-e-adolescentes-
-do-pais/>. Acesso em: 09 dez. 2021.
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O primeiro levantamento que contemplaria esses povos 
estava previsto para acontecer no ano de 2021. No entan-
to, o corte orçamentário realizado pelo governo federal da 
verba destinada para o censo inviabilizou a produção da 
pesquisa. O recenseamento foi adiado para o ano de 2022 e, 
consequentemente, a disponibilização de informações mais 
completas sobre os quilombolas também foi adiada. Diante 
do advento da pandemia de Covid-19, o governo publicou, no 
ano de 2020, os resultados do levantamento preliminar que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou 
para o censo que ainda será elaborado. A pesquisa do IBGE 
apresenta informações interessantes em um cenário de 
inexistência de dados oficiais, mas tem, apenas, números 
sobre a quantidade e a distribuição dos quilombos no 
Brasil e não sobre a população quilombola. Dessa forma, 
ainda não é possível saber as características etárias 
desses povos, o que inviabiliza a possibilidade de visua-
lizar o perfil das crianças e dos jovens quilombolas. Essa 
situação contribui para a invisibilização desses sujeitos 
e, consequentemente, de suas infâncias (INSTITUTO 
BRASILEIRO..., 2020).

Além dessas informações demográficas, existem alguns 
dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) ao longo dos processos de titulação 
de terras e pela antiga Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR) relacionados à implementação 
de programas sociais para as comunidades quilombolas. 
No entanto, esses conjuntos de informações também são 
incompletos, além de terem pouca representatividade, pois 
estão focados no perfil de famílias atendidas pelo projeto 
Brasil Quilombola (BRASIL, 2013). Dessa forma, é impor-
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tante destacar que os levantamentos disponíveis e mais 
representativos em relação a essas populações ainda 
são estimativas precárias. 

De acordo com o mapeamento realizado pelo IBGE, 
existem pelo menos 5.972 localidades quilombolas no 
território nacional. Contudo, as informações divulgadas 
pela Conaq divergem desse número. De acordo com o 
Denildo Rodrigues Moraes, coordenador nacional do 
movimento, existem 6.330 comunidades filiadas à orga-
nização (MORAES, 2021). Como a Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas ainda 
não sistematizou um censo baseado nas informações de 
que dispõe, a referência mais precisa ainda é o documento 
apresentado pelo IBGE. Segundo o relatório, esses agrupa-
mentos estão divididos entre territórios quilombolas oficial-
mente delimitados, agrupamentos quilombolas e localidades 
quilombolas.

Os territórios quilombolas oficialmente delimitados 
são aqueles que contemplam as definições do decreto n. 
4.887, de 2003, para o qual esses espaços são as terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos qui-
lombos utilizadas para a garantia da reprodução física, 
social, econômica e cultural. Os agrupamentos quilombo-
las são conjuntos de 15 ou mais quilombolas pertencentes 
às Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) e 
que estabelecem vínculos familiares e/ou comunitários. 
As outras localidades quilombolas são os lugares que não 
têm ocupação contínua dessa população. A presença desses 
povos nessas regiões é marcada pela existência de conjuntos 
de pessoas autodeclaradas quilombolas que ultrapassem 
cinquenta metros; que não podem ser definidos como setores 
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censitários a partir dos critérios estabelecidos pelo IBGE; que 
caracterizem residências dispersas no entorno de comunida-
des reconhecidas como territórios quilombolas oficialmente 
delimitados ou agrupamentos quilombolas; e residentes de 
áreas em que é provável a existência de quilombos identifi-
cados a partir de documentos administrativos (INSTITUTO 
BRASILEIRO..., 2021).

Os quilombos estão divididos em 1.672 municípios 
brasileiros, 404 dos quais são territórios oficialmente 
delimitados; 2.308 são denominados agrupamentos 
quilombolas, e 3.260 são denominados como localidades 
quilombolas. A maior parte dessas comunidades está 
localizada na região Nordeste do país, que contabiliza 
3.171 grupos, o que representa, aproximadamente, 53% 
do total. O Sudeste brasileiro ocupa a segunda posição no 
ranking, abrigando 22% das comunidades quilombolas, o 
que corresponde a 1.359 agrupamentos. A região Norte vem 
em seguida, pois reúne 15% dos quilombos, de forma que a 
maioria das terras que têm a delimitação oficial estão loca-
lizadas nessa parte do Brasil. O Sul ocupa a quarta posição 
do ranking, pois comporta 5% desse contingente, o que 
representa 319 comunidades quilombolas. Desse modo, a 
área que tem a menor quantidade de quilombos no Brasil é 
a região Centro-oeste, que concentra 4% do total das co-
munidades, o que equivale a 205 agrupamentos (INSTITUTO 
BRASILEIRO..., 2020).

O estado que tem o maior número de quilombos em 
todo o país é o da Bahia, que integra 1.046 comunidades 
negras rurais e, em seguida, o de Minas Gerais, com 1.021 
agrupamentos desse tipo. Os estados do Maranhão e do 
Pará também se destacam nesse sentido. Eles reúnem 
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866 e 516 quilombos, respectivamente. Ainda de acordo 
com os dados levantados pelo IBGE, os estados do Acre 
e Roraima não têm localidades quilombolas. É importante 
destacar que a maioria dos quilombos não é reconhecida 
pelo Estado brasileiro. A titulação das terras quilombolas 
representa, apenas, 0.28% do total territórios listados pelo 
INCRA (INSTITUTO NACIONAL..., 2009).

Ainda que não sejam representativos, os dados recolhi-
dos ao longo do Programa Brasil Quilombola permitem 
conhecer um pouco do perfil demográfico dessa população e, 
assim, supor, com base neles, como seria a vida das crianças 
quilombolas e as possíveis questões que atravessam essas 
infâncias invisibilizadas. Segundo o levantamento realizado 
pela SEPPIR em 2012, essa população totaliza 1,7 milhão de 
indivíduos. 92% do total se autodeclararam negras (pretas 
ou pardas), 74,73% das famílias quilombolas estavam em 
condição de extrema pobreza e 24,81% não sabiam ler 
(SECRETARIA..., 2013). A secretaria também identificou 
para o mesmo ano que um grande número de crianças 
entre 4 e 7 anos nunca tinham frequentado a escola e que a 
maioria das instituições de ensino naquelas comunidades 
era de pau a pique ou de palha. O órgão não divulgou os 
números exatos. Além disso, também foi destacado que o 
conteúdo dos currículos escolares estavam distantes da 
realidade das crianças quilombolas e que os professores 
não tinham formação adequada para atender as demandas 
dessas comunidades (BRASIL, 2012).

O censo escolar de 2020 (BRASIL, 2021) não destaca 
as informações sobre as crianças, os jovens e o número 
de matrículas nas escolas quilombolas, nem os levanta-
mentos referentes aos anos de 2019 (BRASIL, 2020) e 
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2018 (BRASIL, 2019). Os dados disponíveis mais recentes 
referem-se ao ano de 2017, período em que, no Brasil, fo-
ram registradas 242.473 matrículas na educação básica 
em áreas remanescentes de quilombos (BRASIL, 2017). No 
que diz respeito à educação inclusiva em escolas em território 
quilombola, também não foram encontradas informações. 
Mesmo que enxutas, as informações disponíveis sobre as 
crianças e jovens quilombolas revelam uma realidade de vul-
nerabilidade social. As desigualdades sociais e regionais na 
distribuição de recursos e na promoção de políticas públicas 
afetam diretamente as infâncias, as juventudes quilombolas e 
a garantia dos direitos desses grupos (SOUZA, 2015).

Ainda que existam algumas informações disponíveis 
sobre esses jovens e crianças, a ausência dessas po-
pulações nos dados demográficos é grave. A situação 
configura um apagamento que impacta negativamente a 
produção de políticas públicas voltadas para as infâncias 
e as juventudes quilombolas, além de ocultar particulari-
dades a partir das quais é possível visualizar os contornos 
de um universo atravessado pelas violações dos direitos dos 
quilombolas, as lutas dessa população e o papel desempe-
nhado pelas lideranças dessas comunidades (COORDENA-
ÇÂO NACIONAL..., 2018). Nesse sentido, podemos observar 
que, recorrentemente, a categoria “juventudes rurais” é 
utilizada para inferir questões e apresentar dados sobre 
essas populações em documentos e veículos de comuni-
cação oficiais, diante da ausência de informações sobre 
as comunidades negras rurais. Esse fator contribui para 
a invisibilização dessa população, pois não considera as 
especificidades das juventudes negras residentes no 
campo (EM MOVIMENTO, 2021).







Capítulo 3. Como a  
invisibilidade se constrói?

A invisibilidade das juventudes e infâncias quilombo-
las acontece por meio de diversos tipos de violências e 
apagamentos. Pode-se dizer que um dos eixos centrais 
dessa questão é o fato de o debate acerca desses assun-
tos ter enfocado, quase sempre, as realidades urbanas. 
Esse elemento contribui para a invisibilidade das crian-
ças e dos adolescentes quilombolas e, indiretamente, tem 
colaborado para a manutenção dos baixos investimentos 
em políticas que viabilizem melhores condições de vida 
e a permanência no campo (EM MOVIMENTO, 2021). Um 
exemplo nesse sentido é o fato de os Planos Plurianuais 
Federais produzidos entre 2012 e 2020 não indicarem ações 
voltadas para grupos específicos das juventudes e não se 
munirem da diversidade para propor medidas voltadas aos 
jovens (CONJUVE, 2021).

Este e outros problemas não passam despercebidos 
pelos movimentos quilombolas. As organizações negras 
rurais têm denunciado a negligência dos poderes públicos 
no que se refere à promoção dos direitos de crianças e dos 
adolescentes residentes nessas regiões.
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Além de pautar a necessidade de mais políticas públicas 
voltadas para essas populações, esses movimentos têm 
apontado para o pouco interesse dos gestores públicos na-
quilo que diz respeito ao acesso das crianças e dos jovens 
quilombolas aos espaços de participação social, como a Con-
ferência Nacional de Juventude. Diante disso, esses grupos 
têm criado espaços de articulação pela visibilidade dessas 
populações enquanto sujeitos políticos, como o Coletivo de 
Juventude e o de Educação da Conaq. Ambos têm empreen-
dido uma série de ações com o objetivo fazer valer o direito 
dessas populações à educação, à terra, à cultura, ao lazer, ao 
esporte, à vida, à cultura, entre outros. Essas iniciativas têm 
sido fundamentais para os avanços em termos de políticas 
públicas e incidência política.

O Quilombinho – Encontro Nacional de Crianças 
e Adolescentes Quilombolas é um bom exemplo nesse 
sentido. O primeiro e único evento ocorreu no ano de 2007 
e foi feito em parceria com a Fundação Palmares, a SEP-
PIR e a Unicef. Tratou-se de um encontro das crianças e 
jovens quilombolas com gestores do governo e membros 
da sociedade civil que teve como principal objetivo dis-
cutir sobre os direitos dessa parte da população. A ação 
contou com a participação de 100 meninos e meninas que 
representaram 60 comunidades quilombolas. A atividade 
foi um desdobramento do projeto Zanauandê – Promoção 
de Defesa, Proteção e Garantia dos Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes Quilombolas das Comunidades Ne-
gras Rurais -, que teve início no ano de 2002. A iniciativa 
visou à criação de condições políticas em níveis nacional, 
regional e local para a superação da gravidade da situação 
das crianças e dos jovens quilombolas, além de ampliar o 
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diálogo da sociedade organizada com o poder público no 
que se refere a essa problemática.

No encontro nacional de crianças e adolescentes qui-
lombolas, foi entregue ao governo uma carta que elencava 
uma lista de reivindicações. Entre elas, destacam-se as 
seguintes exigências: aprovação do Estatuto da Igualda-
de Racial; apuração dos crimes contra as crianças, ado-
lescentes e famílias quilombolas; fomento de atividades 
culturais; implementação de medidas para proteção do 
meio ambiente e para o uso sustentável da terra; regula-
rização fundiária; respeito à cultura e às manifestações 
culturais quilombolas; construção de postos de saúde e 
escolas; incorporação da História da África, dos africanos 
e dos afro-brasileiros nos currículos, dentre outras (FUN-
DACÃO CULTURAL..., 2007)1. O ato abriu caminhos para o 
aprofundamento de um debate que presume as infâncias e 
as juventudes quilombolas como signatárias de direitos, além 
de sublinhar que as crianças e os jovens das comunidades 
negras rurais são sujeitos políticos. Nessas discussões, é 
notável a relevância da luta pelo direito à educação, eixo 
que impacta de maneira direta o desenvolvimento dessas 
populações em diversas esferas.

1 Ver também: “Desnutrição, saúde e educação são temas de encontro 
com crianças e jovens quilombolas”. Agência Brasil, 2007. Disponível 
em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2007-07-01/
desnutricao-saude-e-educacao-sao-temas-de-encontro-de-criancas-
-e-jovens-quilombolas>. Acesso em: 09 dez. 2021. Na raça e na cor: série 
especial quilombola. Curitiba: Terra de Direitos, 2017. Disponível em: 
<http://naracaenacor.terradedireitos.org.br/files/2017/12/Boletim-Na-
-Ra%C3%A7a-e-Na-Cor-reduzido.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2021. “Crian-
ças e adolescentes quilombolas entregam reivindicações”. Interlegis 
– Senado Federal, 2207. Disponível em: <https://www.interlegis.leg.br/
comunicacao/noticias/2007/07/criancas-e-adolescentes-quilombolas-
-entregam-reivindicacoes>. Acesso em: 09 dez. 2021.
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A problemática em torno dessa temática tem sido apon-
tada, pelo menos, desde a década de 1990. Na carta resul-
tante das discussões ocorridas no 1° Encontro Nacional 
dos Quilombos do Brasil e entregue ao governo no ano 
de 1995, já constavam reivindicações por um programa 
de educação para a população quilombola, com ênfase 
na alfabetização. De acordo com as lideranças dos movi-
mentos das comunidades negras rurais, o direito à educação 
foi historicamente negado aos quilombolas. E, por mais que 
sejam perceptíveis avanços nos últimos anos, as crianças 
e os jovens negros residentes no campo ainda enfrentam 
barreiras causadas pelas desigualdades estruturais.

Até hoje, a realidade dessas crianças e adolescentes 
é marcada pelo fechamento das escolas em seus territó-
rios, pela precarização na contratação de professoras e 
professores, e a não implementação das leis e direitos 
relacionados à educação escolar quilombola, além da 
invisibilidade nos dados demográficos (COORDENAÇÃO 
NACIONAL..., 2020). E, por mais que exista uma legislação 
federal que determine o direito da criança quilombola ao en-
sino, poucos municípios e estados publicaram as normativas 
localmente, o que é um problema grave para implementação 
das Diretrizes Curriculares da Educação Quilombola, aos 
olhos das lideranças.

O apagamento e a desconsideração das experiências e 
especificidades das populações quilombolas na elaboração 
das metodologias, práticas de ensino e materiais didáticos 
conformam uma lógica através da qual essas crianças e 
jovens não se identificam. Desse modo, esse fator impacta 
negativamente a permanência nas escolas (EM MOVIMEN-
TO, 2021).
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A precariedade e o número reduzido de instituições de 
ensino localizadas nas regiões remanescentes de quilombos 
também têm consequências sérias na vida das crianças e 
jovens. Um dos principais motivos de deslocamento des-
sas populações para as cidades é a busca por melhores 
oportunidades de ensino (EM MOVIMENTO, 2021).

Ainda no que se refere aos direitos das juventudes, essas 
organizações apontam que a lentidão na regularização dos 
territórios quilombolas também é um problema que tem 
aprofundado o êxodo do campo para as cidades. Esse mo-
vimento tem causado impactos negativos para a população 
negra rural como um todo, especialmente, quando somado à 
falta de programas que criem oportunidades de trabalho e a 
ausência de ações que proporcionem a melhoria nas formas 
de exploração da mão de obra (CONAQ).

Outras questões, como a exploração sexual das crianças 
e adolescentes quilombolas (inclusive pelas autoridades 
públicas), estão diretamente associadas às consequências 
do processo de invisibilização das infâncias e juventudes, 
de modo que a pauta ocupa uma posição transversal nas 
ações dos movimentos das comunidades negras rurais, em 
especial, nas organizações de mulheres (COORDENAÇÃO 
NACIONAL..., 2015).

A despeito dos silêncios e da invisibilidade imposta às 
infâncias e juventudes quilombolas, pode-se afirmar que es-
sas crianças e adolescentes desempenham papéis centrais 
em suas comunidades de origem. O ambiente em que estão 
inseridos nas mais diversas situações perpassam a realidade 
dos quilombos, desde a vida cultural até a vida política. Por 
isso, as reivindicações e as ações pela efetivação dos direi-
tos dessas populações é uma das pautas fundamentais dos 
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movimentos de comunidades negras rurais. Nesse sentido, 
a Conaq tem se empenhado em uma série de ações para 
garantir os direitos básicos das crianças e adolescentes 
residentes nos quilombos.

Além dessas iniciativas, a organização tem a preocupa-
ção de reunir dados sobre a população quilombola. Ainda 
que o censo não tenha mapeado as comunidades negras 
rurais, o movimento tem realizado levantamentos sobre a 
população residente em áreas remanescentes de quilombos 
a partir de seus próprios arquivos (COORDENAÇÃO NACIO-
NAL..., 2018). Na pesquisa “Racismo e Violência Contra os 
Quilombos”, lançada no ano de 2018, o movimento chama 
a atenção para as agressões que têm atingido as crianças 
e os adolescentes quilombolas. Ao destacar que essas 
infâncias estão expostas aos impactos de marcadores 
sociais como gênero, raça e classe, a Conaq e a Terra 
de Direitos apontam para o fato de que essas crianças 
têm sido vítimas de abusos, como a violência sexual e a 
retirada forçada dos núcleos familiares (COORDENAÇÃO 
NACIONAL..., 2018).







Capítulo 4. Conclusão e recomendações

As crianças e os adolescentes são parte importante 
dos quilombos, pois representam a continuidade das 
tradições e, também, são os futuros responsáveis pela 
proteção dos territórios. Infelizmente, essas populações 
têm suas experiências invisibilizadas pela negligência do 
Estado, no que se refere à promoção de políticas públicas 
e investimentos nessas regiões; pela omissão em relação 
a esses grupos nos dados demográficos e ausência de 
medidas de ações afirmativas que tenham como finalidade 
reparar o histórico de discriminações e violações de direitos 
desses povos.

A reversão desse quadro é um desafio a ser encara-
do pela sociedade brasileira como um todo. Um projeto 
extenso, mas necessário e possível. Dentre as ações 
imprescindíveis para a mudança desse cenário, desta-
cam-se o engajamento e o compromisso real do Estado 
brasileiro com as juventudes e as infâncias negras rurais, 
principalmente no que se refere à garantia de prerrogati-
vas, como a Educação Escolar Quilombola, que não está 
sendo cumprida, de acordo com os diagnósticos realizados 
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pela Conaq. Uma das principais agendas da organização é 
a efetivação da educação que articule a memória coletiva, 
a territorialidade, as práticas culturais, as tecnologias e as 
formas de produção do trabalho das comunidades negras 
rurais. Nesse sentido, são necessárias a ampliação e a inte-
riorização das escolas, das instituições que ofertam cursos 
técnicos e formação em nível superior com práticas atreladas 
a esses princípios (SILVA. 2015).

A pandemia do coronavírus precarizou a efetivação do 
direito à educação, devido à implementação do ensino remo-
to sem estrutura para tal. Sendo assim, essas comunidades 
necessitam de medidas que ampliem o acesso à internet e 
equipamentos eletrônicos de qualidade. Os impactos desse 
período na formação de crianças e jovens quilombolas tam-
bém precisam ser alvo de atenção dos poderes públicos. 
Assim, o retorno às aulas presenciais deve ser acompanha-
do por programas que tenham como perspectiva as espe-
cificidades e as desigualdades estruturais que afetam as 
comunidades quilombolas e como finalidade a redução dos 
danos causados ao longo desse período (COORDENAÇÃO 
NACIONAL..., 2021).

Para isso, são necessários investimentos em meca-
nismos de ampliação da participação social de crianças e 
jovens e de interlocução desses grupos com os governos. 
O aumento da participação de quilombolas nas Conferências 
de Juventudes e nas Conferências Nacionais de Educação 
por meio da reserva de vagas é indispensável, além do for-
talecimento de um diálogo transversal entre os movimentos 
das comunidades negras rurais em prol da infância e todas 
as facetas do poder público. São fundamentais, também, o 
incentivo direto e indireto à estruturação e a criação de es-
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paços de formação que ampliem a participação dos jovens 
quilombolas na política, ações de controle social, na produ-
ção do conhecimento, arte e cultura (CONAQ).

A atuação de órgãos, como os Conselhos Tutelares e 
a Secretária Nacional de Juventudes, também é crucial 
nesse processo. As ferramentas de fiscalização e acom-
panhamento da implementação dos direitos das crianças 
e dos adolescentes têm um papel fundamental para que 
a lei seja cumprida.

Os avanços nas medidas de combate ao racismo também 
são passos importantes para a garantia dos direitos das crian-
ças e jovens quilombolas. Sendo assim, é fundamental que 
não haja retrocesso nas conquistas consolidadas até então. 
A consolidação da lei 11.645/2008, antiga 10.639/2003, 
e a continuidade das cotas raciais nos processos de 
ingresso do ensino superior são ações essenciais. Em 
2020, o governo federal extinguiu o programa de Promoção 
da Igualdade Racial e Superação do Racismo. As conse-
quências dessa medida foram ruins para as comunidades 
negras rurais, pois implicou cortes orçamentários e redução 
da atuação do Estado brasileiro nas políticas de combate às 
discriminações raciais (COORDENAÇÃO NACIONAL..., 2021).

As ameaças ao direito da posse de terras, como o 
Marco Temporal, também são interdições dos direitos de 
crianças e adolescentes serem quilombolas, identidades 
que estão diretamente conectadas à territorialidade. 
A restrição dessa prerrogativa por meio de uma tese que 
defende o direito à terra apenas aos povos que estivessem 
ocupando os territórios na data de promulgação da Consti-
tuição federal é uma ameaça à integridade das comunidades 
negras rurais (CONAQ).
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Por fim, é primordial que se aumentem os investimen-
tos públicos nas escolas públicas, de forma a garantir 
educação de qualidade, com permanência e inclusão.



Links e dicas úteis

– A juventude do Brasil também é quilombola. Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais – 
Coletivo de Juventude. Site da Conaq.
<http://conaq.org.br/coletivo/juventude/>.
– Atlas das Juventudes: evidências para a transformação 
das juventudes.
<https://atlasdasjuventudes.com.br/>
– Bibliotecas das Juventudes
<https://atlasdasjuventudes.com.br/conteudo/publicacoes/>
– BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n° 1.332, de 
1983. Dispõe sobre ação compensatória visando à implemen-
tação do princípio da isonomia social do negro, em relação 
aos demais segmentos étnicos da população brasileira, con-
forme direito assegurado pelo art. 153, § 1º da Constituição 
da República. Brasília: Câmara dos Deputados, 1983.
<http://www.abdias.com.br/atuacao_parlamentar/deputado_lei.
htm>
– Contra Covid-19, IBGE antecipa dados sobre indígenas e 
quilombolas: <https://censo2022.ibge.gov.br/2012-agencia-de-
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-noticias/noticias/27487-contra-covid-19-ibge-antecipa-dados-
-sobre-indigenas-e-quilombolas.html>
– Crianças e adolescentes quilombolas entregam reivindi-
cações. Interlegis, 2007.
<https://www.interlegis.leg.br/comunicacao/noticias/2007/07/
criancas-e-adolescentes-quilombolas-entregam-reivindicacoes>
– Desnutrição, saúde e educação são temas de encontro 
com crianças e jovens quilombolas.
<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2007-07-01/
desnutricao-saude-e-educacao-sao-temas-de-encontro-de-
-criancas-e-jovens-quilombolas>
– Educação Quilombola
<http://conaq.org.br/coletivo/educacao/>
– Informações sobre os povos indígenas e quilombolas – 
Indígenas e Quilombolas 2019: <https://www.ibge.gov.br/geo-
ciencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-
-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas.
html?edicao=27481&t=o-que-e>
– I Quilombinho é lançado nesta segunda-feira no palácio 
do planalto.
<http://www.palmares.gov.br/?p=2135>.
– I Quilombinho mobiliza crianças e adolescentes do país.
<https://kn.org.br/oq/2007/07/05/i-quilombinho-mobiliza-crian-
cas-e-adolescentes-do-pais/>
– Juventudes e a Pandemia do Coronavírus
<https://atlasdasjuventudes.com.br/juventudes-e-a-pandemia-
-do-coronavirus/>
Nota técnica. Brasil, 2019.
<https://conaq.org.br/noticias/nota-tecnica-coletivo-de-educa-
cao-da-coordenacao-nacional-das-comunidades-negras-rurais-
-quilombolas-do-brasil-conaq/>



L I N K S  E  D I C A S  Ú T E I S

69

– O que são ações afirmativas?
<http://gemaa.iesp.uerj.br/o-que-sao-acoes-afirmativas/>
– Por que o debate do marco temporal é tão importante para 
os quilombolas e indígenas.
<http://conaq.org.br/noticias/por-que-o-debate-do-marco-
-temporal-e-tao-importante-para-os-quilombolas-e-indigenas/>
– Programa Brasil Quilombola
<https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/igualdade-
-etnico-racial/acoes-e-programas/programa-brasil-quilombola>
– Quilombolas no Brasil:
<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/21311-
-quilombolas-no-brasil.html.>
– Sistema Nacional de Juventudes – SINAJUVE
<https://sinajuve.ibict.br/>
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