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“Eu acho importante que se coloque que não só a comunidade tradicional quilombola, como todas as outras comunidades que
são tradicionais aqui, como eu falei anteriormente, que todas elas de alguma forma foram formadas por um pouco de índio, um
pouco de negro, um pouco de pescador, elas deveriam ter o mesmo respeito que essas comunidades têm. (...) Eu acredito que esse
reconhecimento teria que se estender, sim, a todas as comunidades tradicionais, independentemente de ter registro de reconhecimento
ou não.”(Atingida, 30/08/2017. Estudo de Componente Quilombola da CRQ do Degredo).

Foto: Estudo de Componente Quilombola da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo, Herkenhoff e Prates, 2017
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TTAC CLÁUSULA 51: Povos e Comunidades Tradicionais

TTAC CLÁUSULA 50: Caso haja indícios trazidos pelo

são grupos culturalmente diferenciados e que se

PODER PÚBLICO de outras comunidades tradicionais

reconhecem como tais, que possuam formas próprias

que tenham sido porventura impactadas pelo EVENTO,

de organização social, que ocupam e usam territórios e

a FUNDAÇÃO deverá adotar o mesmo procedimento

recursos naturais como condição para sua reprodução

previsto nesta subseção.

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e
transmitidas pela tradição.

Municípios com Comunidades Tradicionais Atendidas pelo Programa e Comunidades Tradicionais
Identificadas e Não Atendidas pelo Programa

Ramboll Brasil | São Paulo
Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94 12° Andar — Brooklin
São Paulo — SP
04601-000

