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     Em 2020, com o contínuo aumento da pandemia da Covid-19 no Brasil e

a falta de dados públicos sobre a incidência do novo coronavírus na

população quilombola, a Coordenação Nacional de Articulação das

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e seus parceiros

passaram a monitorar e divulgar os casos de infecção ou óbito por Covid-

19 nas comunidades quilombolas. Foi criado o Observatório da Covid-19

nos Quilombos [1], no qual as informações sobre os casos quilombolas

advêm do monitoramento autônomo desenvolvido pela CONAQ junto aos

territórios em que atua. 

    A CONAQ, com apoio do Instituto Socioambiental (ISA), constituiu uma

rede de mobilizadoras e mobilizadores regionais quilombolas para

realizarem o levantamento dos casos de Covid-19 nas comunidades

quilombolas. 

     Em 2021, com a chegada da vacina e a inclusão dos quilombolas entre

os grupos prioritários na imunização contra a Covid-19, as mobilizadoras e

os mobilizadores quilombolas passaram a monitorar também o acesso ou a

falta de acesso à vacinação das comunidades quilombolas. 

    O presente relatório sistematiza a importante contribuição desse grupo

no enfrentamento à pandemia junto à população quilombola, os principais

problemas no processo de vacinação e as estratégias de luta pela

imunização da população quilombola, tendo como base os

desdobramentos da Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental (ADPF) 742/2020, apresentada pela CONAQ e mais cinco

partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal (STF). A partir dela,

estabeleceu-se a obrigação do estado brasileiro em tomar medidas de

apoio à população quilombola no enfrentamento à Covid-19.

APRESENTAÇÃO
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[1] Saiba mais em: https://quilombosemcovid19.org/

https://quilombosemcovid19.org/


Valdinei Gomes e Gomes, Quilombo Baixo Itacuruçá (PA) – Região

Norte;

Andréia M. dos Santos, Quilombo Grossos (RN) – Parte da Região

Nordeste;

Francisco das Chagas Sousa (Chagas), Quilombo Caboclo (PI) – Parte

da Região Nordeste;

Maria do Carmo Ribeiro de Jesus (Karmem Quilombola), Quilombo

Forras (SE) – Parte da Região Nordeste.

Sandra Pereira Braga, Quilombo Mesquita (GO) – Região Centro Oeste;

Arilson Ventura, Quilombo Monte Alegre (ES) – Região Sudeste;

Lauanda Ferreira Lima, Quilombo Armada (RS) – Região Sul;

    A partir da parceria da CONAQ e do Instituto Socioambiental (ISA), em

junho de 2020 foi formado o grupo de mobilizadoras e mobilizadores

quilombolas regionais. 

    Em 2021, o grupo se encontra semanalmente e é composto por quatro

mobilizadoras e três mobilizadores, sendo cada um/a responsável por

monitorar os estados de uma região:

   Em 2020, também fizeram parte do grupo outros quatro quilombolas:

Cristina (CE), Magno (PA), Núbia (AP) e Laura Silva (MT).

     O grupo é responsável por fazer o levantamento sobre as ocorrências de

casos de infecção ou óbito por Covid-19 junto às lideranças locais e

representantes da CONAQ nos estados. Essas informações são repassadas

para plataforma de dados que alimenta o Observatório da Covid-19 nos

Quilombos.

O GRUPO E A METODOLOGIA DE
TRABALHO
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    São realizadas reuniões semanais, todas às quartas-feiras, nas quais as

mobilizadoras e os mobilizadores repassam e socializam as informações

levantadas por cada um em sua região. É um espaço onde se dividem

notícias extremamente tristes, como os óbitos dos quilombolas, muitas

vezes de pessoas próximas, mas também é um espaço de trocas,

crescimento e fortalecimento para dar continuidade na lida do dia a dia.

Jéssica Albuquerque, do Quilombo Lajeado, jornalista da CONAQ,

acompanha todas as reuniões do grupo, mas antes dela era a jornalista

Maryellen Crisóstomo quem acompanhava. Tereza Silva e Alex Mendes,

lideranças quilombolas que vivem no Rio Grande do Sul e fazem parte da

CONAQ, também têm acompanhado as reuniões semanais do grupo.

    Da equipe do Instituto Socioambiental, em 2021, participam das reuniões

semanais do Grupo: Milene Maia Oberlaender, Selma Aparecida Gomes e

Andressa Cabral Botelho. Em 2020 também participaram Victor Pires e

Silvia Futada.

    Uma das principais dificuldades do grupo é a falta de acesso à internet

em grande parte dos Quilombos, o que dificulta a obtenção e o retorno de

informações. As lideranças estaduais da CONAQ são as principais fontes de

notícias nos estados.  

     A descrição dos problemas enfrentados pelas comunidades quilombolas

no processo de vacinação após aprovação da Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 742/2020, relatada a

seguir, é baseada nos ricos relatos das mobilizadoras e mobilizadores

quilombolas, no período de junho de 2020 a julho de 2021.
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Plataforma Quilombo sem Covid-19, que é atualizado semanalmente com casos e óbitos de quilombolas



QUEM FAZ O MONITORAMENTO
CONAQ

Andréia M. dos Santos
Quilombo Grossos (RN)

Parte da Região Nordeste

Francisco das Chagas Sousa (Chagas)
Quilombo Caboclo (PI)

Parte da Região Nordeste

Maria do Carmo Ribeiro de Jesus
(Karmem Quilombola)
Quilombo Forras (SE)

Parte da Região Nordeste

José Alex Mendes
Quilombo Borges (RS)

Parte da Região Sul

Lauanda Ferreira Lima
Quilombo Armada (RS)

 Região Sul

Arilson Ventura
Quilombo Monte Alegre (ES)

Região Sudeste

Sandra Pereira Braga
Quilombo Mesquita (GO)

Região Centro Oeste

Valdinei Gomes e Gomes
Quilombo Baixo Itacuruçá (PA)

Região Norte

Raimundo Magno Cardoso Nascimento
Comunidade Quilombola África e

Laranjituba (PA) 
Região Norte

ATUAÇÃO DE MOBILIZADORAS E MOBILIZADORES REGIONAIS QUILOMBOLAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA |  07



Maryellen Crisóstomo
Quilombo Baião  (TO)
Jornalista - CONAQ

ISA

Cristina
Quilombo dos Caetanos (CE)

Região Nordeste

Victor Pires
São Paulo (SP)
Jornalista - ISA

Andressa Cabral Botelho
Rio de Janeiro (RJ)

Jornalista -  ISA

Silvia de Melo Futada
São Paulo (SP)

Bióloga

Selma Aparecida Gomes
São Paulo (SP)

Ecóloga

Milene Maia Oberlaender
Brasília (DF)

Coordenadora PPDS

Jéssica Albuquerque
Quilombo Lajeado (TO)

Jornalista - CONAQ
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   A CONAQ e mais cinco partidos políticos apresentaram ao Supremo

Tribunal Federal (STF), em setembro de 2020, a Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 742/2020, que solicitou

urgência nas ações do estado brasileiro para apoiar a população

quilombola no enfrentamento à Covid-19. [2] 

    Em dezembro de 2020, a CONAQ protocolou no STF pedido para que

quilombolas fossem incluídos no grupo de imunização prioritária e outras

medidas no combate à pandemia nos quilombos.

     Na sessão virtual do STF, realizada de 12/02 a 23/02/2021, que julgou a

Medida Cautelar na ADPF 742, o Tribunal decidiu por maioria julgar

procedente o pedido da CONAQ e determinou à União, que: 

(i) formule, no prazo de 30 dias, plano nacional de enfrentamento da

pandemia covid-19 no que concerne à população quilombola, versando

providências e protocolos sanitários voltados a assegurar a eficácia da

vacinação na fase prioritária, com a participação de representantes da

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais

Quilombolas - CONAQ; 

(ii) constitua, em até 72 horas, grupo de trabalho interdisciplinar e

paritário, com a finalidade de debater, aprovar e monitorar a execução do

Plano, dele participando integrantes, pelo menos, do Ministério da Saúde,

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Fundação Cultural

Palmares, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Conselho

Nacional de Direitos Humanos, Associação Brasileira de Saúde Coletiva e

representantes   das   comunidades   quilombolas   a   serem   indicadas   pela 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF) 742/2020
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[2] Saiba mais em: http://conaq.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ADPF-QUILOMBOLA-Assinado.pdf 

http://conaq.org.br/wp-content/uploads/2021/02/ADPF-QUILOMBOLA-Assinado.pdf


Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais

Quilombolas; 

iii) providencie, no máximo em 72 horas, a inclusão, no registro dos casos

de covid-19, do quesito raça/cor/etnia, asseguradas a notificação

compulsória dos confirmados e ampla e periódica publicidade; 

(iv) restabeleça, no prazo de 72 horas, o conteúdo das plataformas

públicas de acesso à informação [3], abstendo-se de proceder à exclusão

de dados públicos relativos à população. 

  E, ainda, deferiu o pedido para suspender os "processos judiciais,

notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade,

imissões na posse, anulatórias de processos administrativos de titulação,

bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos

territoriais das comunidades quilombola" até o término da pandemia. Tudo

nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão,

vencidos parcialmente os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Nunes

Marques.

     No que diz respeito ao segundo item (ii), de constituição de um grupo de

trabalho interdisciplinar e paritário, que tem a finalidade de debater,

aprovar e monitorar a execução do Plano Nacional de enfrentamento da

pandemia covid-19 na população quilombola, a CONAQ indicou para sua

composição: Sandra Maria da Silva Andrade – Coordenadora Executiva da

CONAQ; Givânia Maria da Silva – Coordenação da CONAQ; Denildo

Rodrigues de Moraes (Biko) – Coordenador Executivo da CONAQ; Jhonny

Martins de jesus – Coordenador Executivo da CONAQ; Valdinei Gomes e

Gomes – Malungu Pará;  Vercilene Francisco Dias – Advogada da CONAQ

na ADPF 742; Juliana de Paula Batista - Instituto Socioambiental – ISA;

Carmela Morena Zigoni Pereira - Inesc - Instituto de Estudos

Socioeconômicos; Maira de Souza Moreira – Terra de Direitos; e Fernando

Gallardo V. Prioste – Instituto Socioambiental- ISA.
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[3] Saiba mais em: http://monitoramento.seppir.gov.br/ e https://www.gov.br/mdh/pt-

br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola

http://monitoramento.seppir.gov.br/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola


INCLUSÃO DE QUILOMBOLAS NO
GRUPO DE IMUNIZAÇÃO
PRIORITÁRIA

     Com relação à inclusão do quesito raça/cor/etnia no registro dos casos

de Covid-19 (item iii), a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da

Saúde, elaborou um modelo de Ficha de Investigação de SG Suspeito de

Doença pelo Coronavírus 2019 – COVID-19 (e-SUS Notifica – 04/03/2021),

no qual contém, na parte de identificação, além do quesito raça/cor e etnia

indígena, a questão: É membro de povo ou comunidade tradicional? Se sim,

qual? [4]. Apesar desta decisão, o preenchimento da ficha é realizado pelas

secretarias municipais, que não estão atendendo ao devido preenchimento

do campo específico. É necessário o monitoramento por parte do Ministério

da Saúde.

  Não foram incluídas nas medidas estabelecidas pelo STF outras

demandas do movimento quilombola, como a instalação de barreiras

sanitárias nas comunidades; acesso a testes regulares para quem está com

suspeita de Covid-19, diversas ações para assegurar a segurança alimentar

nas comunidades quilombolas, entre outras.
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[4] Saiba mais em: https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Ficha-COVID-04_03_21.pdf 

   Fruto da mobilização do movimento quilombola e da CONAQ, com a

ADPF 742, as comunidades quilombolas foram incluídas na 1ª versão e na

2ª versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a

Covid-19,   junto   com   os   idosos   (60  anos  ou  mais),  indígenas  vivendo 

em   terras   indígenas,  trabalhadores   da   saúde,  povos    e   comunidades 

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/Ficha-COVID-04_03_21.pdf


tradicionais ribeirinhas, pessoas com determinadas morbidades [5] e outros

segmentos sociais [6].

    Na 2a Edição do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, os

segmentos populacionais prioritários totalizavam em 77.219.259 pessoas,

entre os quais a população quilombola, estimada em apenas 1.133.106

pessoas, quantidade muito baixa quando comparada com a estimativa da

CONAQ, de cerca de 16 milhões de quilombolas vivendo atualmente no

Brasil.

   Mesmo estando entre os grupos prioritários para a imunização, as

comunidades quilombolas encontraram e ainda encontram diversas

barreiras no processo de vacinação. As lideranças e organizações

quilombolas têm também traçado estratégias, junto com outras

organizações parceiras e com o Ministério Público Federal e a Defensoria

Pública, para que o direito à imunização prioritária dos quilombolas seja

respeitado. 
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[5] Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (edição de 16/12/2020):

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf

[6] Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (2ª edição de 25/01/21)

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/25/planovacinacaocovid_v2_25jan21.pdf

Benedita Ferreira dos Santos

durante vacinação  contra a Covid-

19 na Comunidade Quilombola

Ivaporunduva, em Eldorado (SP).

Foto: Governo do Estado de São Paulo

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/25/planovacinacaocovid_v2_25jan21.pdf


     O Observatório Direitos Humanos Crise e Covid-19 produziu em março

de 2021 o Levantamento do Plano de Vacinação dos Estados e nas

Capitais do Brasil, onde constatou que apenas os povos indígenas e

população privada de liberdade estavam incluídos como grupos

prioritários na maioria dos estados e das capitais analisadas. Os demais

grupos - quilombolas, população ribeirinha, população em situação de rua -

foram incluídos como prioritários nos planos de vacinação de menos da

metade das unidades da federação e das capitais analisadas. A pesquisa

apontou que das 23 unidades da federação que disponibilizam seus planos

de vacinação, 12 incluíram a população quilombola entre os públicos

prioritários: AP, AM, CE, ES, PA, PB, PR, PI, RS, SC, SE, TO. Nas 20 capitais

que disponibilizam seus planos de vacinação, apenas três incluíram a

população quilombola entre os públicos prioritários, como Belém, Porto

Alegre e Rio de Janeiro [7].

[7] Levantamento do Plano de Vacinação dos Estados e nas Capitais do Brasil, Observatório Direitos Humanos

Crise e Covid-19, março de 2021, relatório pdf.

Quilombola durante vacinação realizada no

município de Lavras do Sul (RS). Acervo pessoal

Mobilizador  Valdinei Gomes (PA)

sendo vacinado. [Acervo pessoal]
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    A seguir são descritos as percepções e os principais problemas que as

mobilizadoras e os mobilizadores se depararam no processo de

levantamento de informações sobre a vacinação da população quilombola

enquanto grupo prioritário definido no Plano Nacional de

Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

PROBLEMAS NO PROCESSO DE
VACINAÇÃO

RACISMO

A gente se sente fragilizado. A gente não estava preparada

para isso. A gente percebe a ausência de políticas públicas

e o racismo, que está muito presente. Não tem como não

sentir. 

Sandra Braga – Quilombo Mesquita - GO

A pandemia e a ADPF são fatos novos, o que não é novo é o

racismo que a gente sofreu a vida toda. A gente percebe

que o racismo continua aí [na pandemia].” 

Arilson Ventura– Quilombo Monte Alegre - ES
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     As mobilizadoras e os mobilizadores relataram a desconfiança por parte

das secretarias municipais de saúde sobre o quantitativo de quilombolas

apresentado pelas lideranças. Muitas secretarias de saúde questionavam

não somente o número de quilombolas, mas até a própria existência da

comunidade quilombola.

   O racismo presente na sociedade brasileira também se escancarou

durante a pandemia. As mobilizadoras e os mobilizadores quilombolas

relataram casos de ameaças de lideranças e até apedrejamento de uma

comunidade quilombola, pelo fato da população local não aceitar que os

quilombolas estavam no grupo prioritário para a imunização.

    Em Santa Cruz de Goiás, uma liderança quilombola estava sofrendo

ameaças por conta da vacinação prioritária da comunidade quilombola. O

próprio Ministério Público Estadual não deixou os quilombolas se

vacinarem dizendo que esse público precisava apresentar comprovante de

identidade quilombola, registrado em cartório. Receberam a vacina e

utilizaram para outro público. A situação, muito séria, foi passada para a

Defensoria Pública e a comunidade conseguiu receber a vacina.

Ameaças e violência

Ter que provar que é quilombola

A secretária também criticou o fato de os quilombolas

reivindicarem vacinas, mas não viverem isolados. “Aqui, os

quilombolas moram mais nas cidades, esparramados na rua,

do que na zona rural”, afirmou. “A gente conhece pessoas

associadas que não têm nada a ver com gente quilombola”,

emendou”. [8]

Maria Aparecida Gomes Machado, Secretária Municipal de Saúde de

Niquelândia (GO) 
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[8] Na reportagem "Cidade goiana bloqueia vacinação de quilombolas por suspeita de fraude", na qual a 



    Não respeitando a Convenção 169 da Organização Internacional do

Trabalho (OIT), na qual a autoidentificação deve ser um critério

fundamental para a definição dos povos indígenas e das comunidades

tradicionais, prefeituras inventaram critérios próprios para impor condições

à imunização das comunidades quilombolas. O município de Januária, em

Minas Gerais, tem 40 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação

Cultural Palmares e o prefeito estabeleceu o critério do Cadastro Único

(CadÚnico) para a vacinação dos quilombolas, sendo que o CadÚnico é o

instrumento utilizado para recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa

Família. Esse critério exclui os quilombolas que não acessam esses

benefícios sociais. Numa comunidade com 50 pessoas, por exemplo, o uso

do CadÚnico fez com que só 4 ou 5 pessoas fossem vacinadas. Após muita

insistência das lideranças quilombolas e diálogos com o prefeito, o mesmo

entendeu a não aplicabilidade desse critério e a importância da parceria

com as associações dos quilombolas do município no processo de

vacinação.

      Na Comunidade Quilombola da Balsa, em Acará, no Pará, o racismo e o

não respeito à Convenção 169 da OIT também ficaram evidentes. A

Secretária Municipal de Saúde de Acará, Maria Suely Ramos dos Santos,

enviou  o  Ofício  Nº  209/2021 – GAB/SEMS/PMA,  datado  de  18  de  junho

em   resposta   ao   ofício   da   Defensoria   Pública   do   Estado   do   Pará/DP

O racismo institucional tem me preocupado muito, em todo

o país. Não conversei com nenhum secretário nos

municípios que seja negro”.

Arilson Ventura– Quilombo Monte Alegre - ES

Secretária Municipal de Saúde de Niquelândia, Maria Aparecida Gomes Machado, pediu ao MPF para apurar

listas de associações de povos tradicionais que seriam imunizados.  Saiba mais em:

https://www.metropoles.com/brasil/cidade-goiana-bloqueia-vacinacao-de-quilombolas-por-suspeita-de-

fraude 
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https://www.metropoles.com/brasil/cidade-goiana-bloqueia-vacinacao-de-quilombolas-por-suspeita-de-fraude


Agrária de Castanhal, que solicitou informações sobre a vacinação contra a

Covid-19 aos munícipes que residem na Comunidade dos Remanescente

do Quilombo da Balsa. A secretaria alegou que a não vacinação desta

comunidade se deu pelo fato que "não foram demonstradas informações

documentais hábeis e suficientes, capazes de comprovar que a

comunidade em tela teria enquadramento como quilombola". A secretaria

ainda encaminha, anexo ao ofício, a listagem das comunidades certificadas

pela Fundação Cultural Palmares (FCP), na qual não consta a Comunidade

de Balsa. 

       O fato de não ter a certificação da FCP não implica na não existência da

comunidade quilombola. O Brasil de Fato publicou em julho de 2021 uma

reportagem sobre a Comunidade quilombola da Balsa, que existe há 62

anos e conta com 180 famílias, e a luta pelo reconhecimento do seu

território. Os mais antigos nasceram em um braço do rio Acará chamado

Turi-Açu, mas no início da década de 1980 foram expulsos pela empresa

Agropalma, maior produtora de óleo de dendê da América Latina [9]. Com a

expulsão, os quilombolas foram viver às margens da rodovia PA-256 e hoje

estão novamente ameaçados de perder seu território, em função da

pavimentação da PA-256. As famílias não foram ouvidas por nenhum órgão

acerca da obra e 25 casas serão destruídas pelo empreendimento [10].

     Enquanto muitas vezes se é questionada a identidade quilombola, em

alguns locais, invasores, que estão no território quilombola, receberam a

vacina. Um exemplo é o caso de um fazendeiro, em Goiás, que foi vacinado

e não é quilombola. 

[9] Saiba mais em: https://www.brasildefato.com.br/2021/07/07/quilombolas-lutam-pela-terra-contra-

gigante-do-agronegocio-e-pedem-o-fim-da-violencia-no-para

[10] Saiba mais em: https://www.brasildefato.com.br/2021/07/08/comunidade-quilombola-e-ameacada-por-

pavimentacao-de-estrada-que-corta-9-cidades-no-para
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     Desde o início da vacinação as lideranças quilombolas, assim como as

mobilizadoras e os mobilizadores, identificaram o problema que seria a

vacinação ser destinada apenas aos quilombolas residentes nos territórios,

o que exclui um grande número de quilombolas que vivem fora dos

territórios. 

     Na Comunidade Graúna, no Espírito Santo, em 14 de julho de 2021,

todos os quilombolas tinham sido vacinados com a segunda dose da

vacina contra a Covid-19 e a comunidade fez uma lista com 203

quilombolas que moram fora do território para que elas fossem vacinadas.

O Mobilizador Arilson Ventura, e também da Coordenação estadual da

CONAQ, apoiou a comunidade na articulação para encaminhar essa

listagem para a Secretaria de Saúde Estadual.

   Em alguns municípios foi possível vacinar os não residentes nos

Quilombos, como por exemplo, no município de Capoeiras, no Rio Grande

do Norte. Todos os quilombolas foram vacinados, inclusive os que estavam

morando fora dos territórios.

       Sandra, mobilizadora e da Coordenação da CONAQ, relatou em maio de

2021 que estavam em processo de diálogo com a Defensoria Pública de

Goiás para buscar a vacinação para os não residentes, após conseguirem

garantir vacinas para todos os quilombolas que vivem nos Quilombos.

      A CONAQ fez um levantamento dos quilombolas que vivem em Brasília,

identificando 634 quilombolas de diversas regiões do Brasil, que hoje

moram em diferentes bairros de Brasília e que ainda não tomaram a

primeira dose da vacina. A CONAQ, em diálogo com a Secretaria de Saúde

do Distrito Federal, conseguiu o aceno positivo para a imunização desse

grupo  de  quilombolas  que  vivem  na  capital  federal,  falta  apenas  definir

DIFICULDADE DE VACINAÇÃO PARA OS
QUILOMBOLAS QUE ESTÃO FORA DO
QUILOMBO
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como será a logística e onde será o local de vacinação. Arilson Ventura

sugeriu que a vacinação fosse na sede da CONAQ, no bairro Guará, para

que os quilombolas pudessem também ter a possibilidade de conhecer a

organização.

       Em 29 de junho de 2021, na Decisão sobre Petição 9697 da ADPF 742, o

Ministro Edson Fachin determinou que, no prazo de 15 dias, as ações

protetivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, seja no Plano de

Enfrentamento, seja no Plano Nacional de Imunização, incluíssem

“quilombolas que, em razão de estudos, de atividades acadêmicas ou de

tratamento de sua própria saúde ou da de seus familiares, estão residindo

fora das comunidades quilombolas”, adotando-se a “declaração de

pertencimento étnico” como documento para comprovação [11]. Apesar

desta decisão identificar situações que garantam a vacinação para os não

residentes, há outras que ficaram excluídas, como por exemplo, pessoas

que moram fora do quilombo, em razão do trabalho. 
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       As mobilizadoras e os mobilizadores também observaram problemas no

modo como foi realizada a vacinação dos quilombolas, sendo que em

muitas comunidades ocorreu aglomeração. No Piauí, por exemplo,

aumentou os casos de infecções pelo novo coronavírus justamente no

período de vacinação. Algumas prefeituras juntaram mais de uma

comunidade para efetivar a vacinação, provocando aglomerações e novas

infecções. 

       A não vacinação de parte da população que não é quilombola, mas que

vive no quilombo, também foi um problema para as lideranças enfrentarem.

Como  exemplo,  o  Quilombo  Mesquita,  em  Goiás,  tem  um  bairro  dentro 

PROBLEMAS NO MODO COMO FOI REALIZADA
A VACINAÇÃO

[11] Saiba mais em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF742ed.pdf



do território quilombola, onde vivem cerca de 1.200 pessoas que não são

quilombolas, mas circulam na comunidade. A não vacinação dessas

pessoas foi um risco para a comunidade.

   Outro problema identificado desde o início da vacinação foi a não

vacinação dos cônjuges não quilombolas residentes nas comunidades, se

a “farinha é pouca, o meu pirão primeiro”. Essa questão suscitou vários

debates e embates nas comunidades.

    Nas comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte esse debate

sobre a vacinação dos cônjuges não quilombolas se estendeu de março até

abril de 2021. O movimento quilombola defendeu a vacinação para toda a

população residente no território, entendendo que não faz sentido vacinar

apenas uma parte de uma mesma família que reside na mesma casa dentro

do Quilombo. 

       No Espírito Santo, em Goiás e em Minas Gerais também ocorreram casos

de recusa da vacinação para os cônjuges dos quilombolas, o que gerou

muitas discussões dentro das comunidades. As coordenações estaduais da

CONAQ reafirmaram que a vacina era para todos os moradores dos

Quilombos.
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     O quantitativo de quilombolas no Brasil estimado pelo IBGE e passado

para o Ministério da Saúde apresenta divergência da realidade encontrada

nos territórios, tanto para mais quanto para menos. No Espírito Santo, as

lideranças quilombolas dialogaram com a Secretaria Estadual de Saúde

para ajustar o quantitativo de distribuição das primeiras doses da vacina

nos Quilombos. No Município de Guarapari, o Governo Federal, conforme

estimativa do IBGE, enviou 56 doses de vacinas para a população

quilombola,    insuficientes    para    as    três    comunidades    existentes    no 

DIVERGÊNCIA NOS DADOS POPULACIONAIS
E FALTA DE VACINAS



município, que necessitavam de 210 doses de vacinas.

    Ao longo do processo de vacinação, foram verificadas comunidades

quilombolas que não foram totalmente contempladas com a 1ª dose. Esses
casos passaram a ser comunicados às secretarias de saúde e

paulatinamente resolvidos pelas lideranças quilombolas, muitas vezes com

apoio do Ministério Público Federal e das Defensorias Públicas. 

      No Quilombo Curuanha, em Estância, Sergipe, faltou a 1ª dose para 60

quilombolas. Na ocasião, o Município alegou não ter recebido doses

suficientes e em julho disponibilizou essas vacinas pendentes.

      No Quilombo Lagoa de Maracá Mazagão, no Amapá, onde vivem mais

de 1.100 quilombolas, em abril de 2021, a comunidade recebeu apenas 95

doses da vacina. 

      O problema mais grave são os quilombolas que ainda não receberam a

1ª dose da vacina enquanto grupo prioritário. É o caso do Quilombo de

Caraíbas, que abrange cinco municípios de Sergipe: Canhoba, Amparo,

Aquidabã, Cedro e Telha, e no qual os quilombolas estão sendo vacinados

pela faixa etária (que estava na faixa de 43 anos na segunda semana de

julho de 2021). Em junho as lideranças da comunidade alegavam que

faltavam 516 vacinas para serem aplicadas em todas as pessoas da

comunidade acima de 18 anos. A justificativa das Secretarias Municipais de

Saúde é que a Secretaria Estadual não fez o repasse das doses para os

quilombolas. Em 23 de julho, finalmente a vacinação foi iniciada na

comunidade de Caraíbas, pela Secretaria Municipal de Saúde de Canhoba.

Depois de muita mobilização do movimento quilombola de Sergipe junto à

CONAQ para que fosse possível vacinar a população quilombola dessa

comunidade.

       Até junho de 2021, duas comunidades quilombolas de São Paulo, que

são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, ainda não tinham

recebido a 1ª dose da vacina, são elas: Comunidade do Quilombo São

Joaquim    de   Camargo,   em    Salto    de    Pirapora,     e    Comunidade     do  
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Carmo, em São Roque. Após a cobrança do movimento quilombola, essas

comunidades tiveram acesso à imunização. 
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    O único caso de desvio de vacinas verificado pelo mobilizadores e

mobilizadoras quilombolas e divulgado na imprensa foi o que ocorreu em

São Raimundo Nonato, no sudeste do Piauí, no qual a Defensoria Pública

apontou que 1.400 doses de vacinas contra a Covid-19 não chegaram às

comunidades no Território Quilombola Lagoas. A denúncia foi

encaminhada ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública do

Estado, pela Associação Territorial do Quilombo Lagoas e docentes da

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). A Secretaria de

Saúde do Estado do Piauí informou que iria resolver o problema

encaminhando as doses para as comunidades que ainda não foram

imunizadas. [12]

DESVIO DE VACINAS

[12] Saiba mais em: https://deolhonosruralistas.com.br/2021/04/20/vacinas-para-quilombolas-sao-desviadas-

no-sudeste-do-piaui/

    As mobilizadoras e os mobilizadores também identificaram junto às

lideranças locais e muitas vezes nas suas próprias comunidades, que

algumas pessoas estavam se recusando a tomar a vacina contra a Covid-

19, seja por influência de uma vertente da igreja evangélica, seja por serem

seguidores do presidente Bolsonaro, por medo porque viram pessoas que

tomaram a vacina e tiveram reações adversas ou por conta da grande

quantidade de notícias  falsas.  Essa recusa foi mais relatada nos estados do

RECUSA DE TOMAR A VACINA



Espírito Santo e Goiás. Um exemplo é a Comunidade Nossa Senhora

Aparecida, em Cromínia (GO), que em abril de 2021 recebeu 617 doses e só

243 pessoas foram vacinadas, mais de 100 quilombolas que não tinham se

vacinado são evangélicos.

    Para superar a recusa por parte de membros das comunidades, a

coordenação estadual da CONAQ no Espírito Santo em parceria com as

secretarias estadual e municipais, realizaram campanhas de sensibilização

para que todos se vacinem, conseguindo a adesão da maioria que

anteriormente se recusaram a vacinar.

     Com o processo de imunização dos quilombolas, cada vez é menos

frequente o número de infectados e de óbitos por Covid-19, mas

infelizmente ainda ocorrem casos. Os casos continuam sendo divulgados

no Observatório da Covid-19 nos Quilombos da CONAQ e ISA. [13]

      Na percepção das mobilizadoras e dos mobilizadores quilombolas, os

casos de infecção por Covid-19 pós-vacinação decorrem de diversos

fatores, entre os quais a falta de informação por parte da população; a falta

de orientações por parte dos profissionais da saúde sobre os cuidados pós-

vacinação; a percepção de muitos quilombolas que após a primeira dose já

poderiam abandonar os cuidados e não correriam mais risco de infecção.

     No Piauí, no início de junho de 2021, Quilombos que até então não

tinham nenhum caso de Covid-19, após a primeira dose surgiram os

primeiros casos, como exemplo o Quilombo Periperi, em Amarante, foram

identificados  10  casos   de  infecção   por   Covid-19.   Em   julho   de   2021,

CASOS DE INFECÇÃO POR
COVID-19 PÓS-VACINAÇÃO

[13] Saiba mais em: https://quilombosemcovid.org/
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também no Piauí, foram registrados dois óbitos por Covid-19 pós-

vacinação, de mãe e filho. 

    Na Paraíba, em junho de 2021, a mobilizadora quilombola levantou

quatro casos de Covid-19 após a vacinação. 

      Em Pernambuco, em julho de 2021, foram registrados cinco novos casos

de Covid-19 nos Quilombos Castanhinho, Tigre e Estiva, todos ocorreram

após a primeira dose da vacina.

     No Rio Grande do Sul, em um quilombo em Santa Maria, 12 pessoas

testaram positivo para Covid-19, entre elas, duas crianças.

       No Rio Grande do Norte também estão sendo registrados casos de Covi-

19, após a vacinação, como por exemplo, o Quilombo Bela Vista do Piató,

que registrou 6 casos, entre os quais uma gestante, e tem mais 5

quilombolas aguardando resultado do teste. No Quilombo de Cajazeiras,

no início de junho de 2021, foram registrados 9 novos casos de Covid-19,

após a vacinação, com seis recuperados e três em isolamento. 

   Em São Domingos (GO), no início de maio de 2021, mais de 250

quilombolas já tinham sido vacinados, inclusive com a segunda dose, e

ocorreu um aumento de casos de Covid-19. Na ocasião, a mobilizadora

levantou 20 novos casos, incluindo dois casos graves, que estavam na UTI

em Goiânia.

       No Espírito Santo, na comunidade de Graúna, foram relatados 9 casos

de covid-19 pós-vacinação, desses apenas uma jovem de 16 anos não

tinha sido vacinada, os demais todos foram vacinados com a 1a e 2a doses;

e um desses casos foi considerado grave. 

       Em São Paulo, em julho de 2021, foram registrados um total de 21 novos

casos de Covid-19, todos em Quilombolas , localizados na região do Vale

do Ribeira, sendo 3 casos de Pedro Cubas, 9 em Ivaporunduva, 1 em

Abobral Margem Direita, 1 em Abobral Margem Esquerda, 4 em Sapatu, 1

em Engenho, 1 em São Pedro e 1 em André Lopes. Todos os casos no mês

de julho e as pessoas vacinadas com as duas doses. 
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      Mesmo com as quedas de casos de contágios e óbitos pela Covid-19

divulgados diariamente pelos diversos meios de comunicação e também

pelas informações trazidas pelas mobilizadoras e mobilizadores, é

fundamental uma ação nacional de sensibilização. Orientações às

comunidades para manter os cuidados pessoais, como higienização das

mãos com álcool ou água e sabão, uso de máscaras e distanciamento

social. Vale destacar que a CONAQ vem realizando a sensibilização, mas há

limitações ao movimento para a ampla e perene atuação na sensibilização.
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       Em março de 2021, a Conaq, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva

(Abrasco), o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e a

Defensoria Pública da União (DPU) se manifestaram sobre a proposta do

governo federal para o Plano Nacional de enfrentamento a Covid-19 para a

população Quilombola. Na manifestação, a Conaq e seus parceiros

apresentaram as principais lacunas e falhas no Plano, que inclui a falta de

detalhamento de objetivos, metas, ações programáticas, modo e

cronograma de implementação, além de não contemplar diversas medidas

solicitadas na ADPF 742. Na manifestação, a sociedade civil elenca uma

série de propostas para a efetividade do Plano Nacional de Enfrentamento

a Covid-19 para a população quilombola, entre as quais várias ações para

garantir a segurança alimentar e nutricional das comunidades quilombolas,

como o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e diversas outras

ações que vão além das entregas de cestas básicas, como por exemplo, a

criação de uma linha de fomento emergencial não reembolsável para

potencializar as ações de produtivas das associações e cooperativas da

agricultura familiar quilombola. [14]

SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL DAS COMUNIDADES

Se fosse depender do governo, a gente iria morrer de

fome”.

Cristina, Mobilizadora Quilombola - CE
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     No Ceará, em dezembro de 2020, começou a distribuição de 4.826

cestas básicas da Fundação Cultural Palmares para as comunidades do

estado. Essa ação ocorreu após mobilização da CONAQ e do movimento

estadual dos quilombolas. “Sabemos que quem está na Fundação

Palmares não queria isso, mas estamos aqui na terra para resistir”

(Mobilizadora Cristina). Ao todo, 51 comunidades quilombolas certificadas

foram atendidas com as cestas. O movimento estadual quilombola do

Ceará considera que foi uma vitória, pois evitou que os quilombolas fossem

às cidades para comprar alimentos nos mercados, pelo menos durante um

tempo. Em abril de 2021, o movimento quilombola conseguiu novamente

distribuir cestas básicas para as diversas comunidades quilombolas do

estado.

       No Norte, no Amapá, nos municípios de Cunani e Santana, em outubro

de 2020, a mobilizadora relatou que a partir do levantamento para a

plataforma de monitoramento da Covid-19 junto às comunidades

quilombolas, foi possível ajudar a lidar com a fome das comunidades. A

articulação e mobilização de parceiros, como a Universidade Federal do

Amapá, para levar alimentos para as comunidades e instalar painéis de

energia solar foi importante para esse momento.
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Quilombolas da Comunidade Armada

(RS) quando receberam as cestas de

alimentos doadas pela Conaq.

Foto: Acervo pessoal



   No Pará, ao final de novembro de 2020, Magno, mobilizador e

coordenador da Malungo, relatou que houve uma grande diminuição dos

apoios de parceiros em relação a atendimentos e alimentação para as

comunidades quilombolas. As famílias da região do Baixo Tocantins

passaram por muitas dificuldades em relação à segurança alimentar. Essa

região do estado do Pará tem uma acentuada vulnerabilidade social. Com a

chegada da Covid-19, “aquilo que não era bom, só piorou”. A Malungo se

propôs a atender esta região com pelo menos mil cestas básicas. Até

outubro de 2020, a Malungo conseguiu fazer chegar às comunidades

quilombolas do Pará 20 mil caixas de álcool em gel e 40 mil máscaras,

enquanto o governo estadual doou às comunidades quilombolas apenas

100 kits. A Malungo também incluiu escovas de dente, creme dental e

produtos de limpeza pesada nos kits de proteção.

         Em março de 2021, o governo do Pará informou que não tinha recursos

para atender todas as demandas colocadas pelo movimento quilombola

(cestas básicas, materiais de higiene, entre outras) e informou que esses

insumos dependiam de doações de terceiros.

       Na região Centro Oeste, no Mato Grosso, em julho de 2020, o governo

estadual fez doação de cestas básicas para a comunidade quilombola de

São Gonçalo, em Cárceres. Essa doação foi viabilizada por conta da

mobilização do movimento quilombola, do Conselho de Igualdade Racial e

do Conselho de Educação junto ao Ministério Público Federal e à

Defensoria Pública. A maioria das doações que conseguiram não veio do

governo e sim de diversas Organizações Não Governamentais (ONGs), do

Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais e da Universidade Federal

do Mato Grosso (UFMT). Uma parceria que conseguiram com o governo

estadual do Mato Grosso foi a distribuição de 450 cestas básicas e

cobertores nos Quilombos Mata Cavalos (em Nossa Senhora do

Livramento) e Chumbo (em Poconé), em setembro de 2020.

    No Sudeste, no Espírito Santo, em julho de 2020, o mobilizador

conseguiu distribuir quase 200 kits de higiene na comunidade quilombola

Monte  Alegre  e  em  mais  uma  comunidade  no  município  de  Cachoeira
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do Itapemirim. A coordenação estadual quilombola conseguiu, também em

julho de 2020, uma parceria com a Eco 101, que proporcionou a

distribuição de 100 cestas de alimentos para três comunidades

quilombolas no município de Guarapari.

     Em julho de 2021, o governo publicou informações sobre as

distribuições de alimentos entre os Povos e Comunidades Tradicionais

(PCTs), divididos entre as famílias indígenas, quilombolas, extrativistas e

pescadores, sendo que para os quilombolas o governo informa que

beneficiou 110.129 famílias. [15]

         Em março de 2021, o governo do Pará informou que não tinha recursos

para atender todas as demandas colocadas pelo movimento quilombola

(cestas básicas, materiais de higiene, entre outras) e informou que esses

insumos dependiam de doações de terceiros.

[15] Saiba mais em: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrIjoiMTZhODAxY2UtNDI5NC00OWUxLWI1YzItNGViMDRkODY3Mzk3IiwidCI6ImZiYTViMTc4LTNhZjEtNDQyMC05NjZiLWJ

mNTE2M2U2YjFkYSJ9&pageName=ReportSectioncb6f2bf998e2ae4bb3a9

DIVULGAÇÃO PÚBLICA E REGULAR
DOS CASOS DE CONTÁGIO E ÓBITO
ENTRE QUILOMBOLAS

     O STF decidiu no âmbito da ADPF 742, na sessão virtual realizada entre

12/02 a 23/02/2021, por maioria julgar procedente o pedido da CONAQ e

determinou à União, entre outras medidas, o restabelecimento, no prazo de

72 horas, o conteúdo das plataformas públicas de acesso à informação

sobre a população quilombola. 

     A CONAQ e seus parceiros manifestaram, em março de 2021, que o

restabelecimento do conteúdo das plataformas públicas de acesso à

informação  não  foi  satisfatório.  A  plataforma  da  Secretaria  Nacional  de

ATUAÇÃO DE MOBILIZADORAS E MOBILIZADORES REGIONAIS QUILOMBOLAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA |  29

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZhODAxY2UtNDI5NC00OWUxLWI1YzItNGViMDRkODY3Mzk3IiwidCI6ImZiYTViMTc4LTNhZjEtNDQyMC05NjZiLWJmNTE2M2U2YjFkYSJ9&pageName=ReportSectioncb6f2bf998e2ae4bb3a9


Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SNPPIR) foi estabelecida, mas

com dados defasados, com última atualização realizada no ano de 2014. A

página sobre a população quilombola do site do Ministério da Mulher, da

Família e dos Direitos Humanos não existe. [16] 

    De acordo com a CONAQ, o Poder Executivo federal informou que

substituiu o sítio eletrônico https://monitoramento.seppir.gov.br/ por outro:

https://seppirhomologa.c3sl.ufpr.br/quilombolas , no entanto, a versão ali

apresentada ainda não foi homologada e há notícia de descontinuidade no

convênio com a instituição responsável pela manutenção e atualização das

informações do site.  

     Sobre os povos indígenas, foi disponibilizado pelo governo federal a

plataforma Imunização Indígena/Covid-19, que apresenta os dados de

vacinação por segundo os Distritos Sanitários Especial Indígena (DSEI),

unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde

Indígena. [17]

       Considerando a inexistência de dados oficiais sobre avanço da Covid-

19 na população quilombola, o Observatório da Covid-19 nos Quilombo da

CONAQ e do ISA cumpre esse papel, oferecendo à sociedade brasileira

informações atuais sobre os casos de infecção e óbitos dos quilombolas

por Covid-19.

      Em julho de 2021, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da

Igualdade Racial (SNPPIR) publicou no Painel de Monitoramento de

Vacinação Covid-19, o comparativo nacional de vacinação de grupos

prioritários, entre os quais, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

[16] Site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não existe: https://www.gov.br/mdh/pt-

br/comunidadestradicionais/programa-brasil-quilombola 

[17] Saiba mais em: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/imunizacao_indigena/imunizacao_indigena.html
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     As mobilizadoras e os mobilizadores quilombolas, cada qual na sua

região, vêm contribuindo para dar visibilidade aos casos de infecção e

óbito por Covid-19 entre a população quilombola. São guerreiras e

guerreiros que enfrentam o racismo estrutural e institucional e durante o

período de mais de um ano, vem se reunindo semanalmente para a troca

de informações. Muitas informações tristes sobre perdas irreparáveis de

quilombolas para a Covid-19, mas também inspiradoras, como a articulação

para conseguir a distribuição de cestas básicas, ou a vitória junto às

secretarias municipais de saúde sobre a imunização prioritária das

comunidades quilombolas. 

         Ressalta-se a importância das medidas tomadas no âmbito da Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 742/2020, que serviu

e continua servindo como subsídio legal para as lideranças quilombolas

poderem cobrar seus direitos ao Poder Público, principalmente o direito à

imunização  prioritária  da  população  quilombola.  Como ressaltou Sandra, 

MOBILIZADORAS E MOBILIZADORES
DA CONAQ NA LUTA PELA
IMUNIZAÇÃO DOS QUILOMBOLAS

A gente conseguiu alcançar muitas pessoas e levar a CONAQ

junto, sempre presente nas comunidades, levando um

pouco da solidariedade às famílias que contraíram e

perderam entes queridos por causa da Covid-19

Andreia dos Santos – Quilombo Grossos - RN

ATUAÇÃO DE MOBILIZADORAS E MOBILIZADORES REGIONAIS QUILOMBOLAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA |  31



da coordenação da CONAQ e mobilizadora da região Centro Oeste, “foi um

processo de corpo a corpo com as prefeituras e secretarias municipais e

estaduais de saúde, muito stress e sofrimento”.

    Na Comunidade de Graúna, no Espírito Santo, Arilson Ventura, da

Coordenação da CONAQ e mobilizador da região Sudeste, organizou, em

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para uma ação no dia 10 de

julho de 2021, que promoveu a distribuição de máscaras, álcool em gel e

material de orientação sobre a Covid-19, além de testes para as pessoas

que estavam com sintomas. Algumas pessoas que se recusaram a vacinar

anteriormente foram sensibilizadas nesta ação a se vacinarem. A atividade

foi tão exitosa que Arilson começou a articular com outras prefeituras do

Espírito Santo a realização de ações como essa em outras comunidades

quilombolas do estado. 

Ação de conscientização

realizada no Quilombo de

Graúna (ES). 

Foto: Secretaria de Direitos

Humanos (SEDH)

       As mobilizadoras e os mobilizadores quilombolas continuam realizando,

neste segundo semestre de 2021, o levantamento dos casos de Covid-19 e

do processo de imunização da população quilombola em todas as regiões

do país.
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