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1. RESUMO 
 

O presente projeto de pesquisa versa sobre a Comunidade Tradicional de 
Remanescentes de Quilombola do Cambury. Quando me deparei com o assunto no 
estágio profissional que realizo no Ministério Público Federal em Caraguatatuba, tive 
a oportunidade de acompanhar a luta que as comunidades tradicionais travam com o 
ente público, tendo em vista a lei que instituiu as Unidades de Conservação de 
Proteção Integral sem sequer considerar a relação de subsistência, inclusive, 
histórica/cultural que essa comunidade tem com seu território, o que fomentou o meu 
interesse, como estudante de direito, em pesquisar o assunto em busca de hipóteses 
legais harmônicas para a solução da problemática. 
Embora esses assentamentos, historicamente constituídos, sejam respaldados pelos 
princípios do reconhecimento dos direitos relativos aos povos tradicionais, muito se 
discute sobre a resolução dos conflitos, uma vez que levam a um comprometimento 
dos espaços naturais.  
Demais disso, busca-se entender a atual situação do Quilombo do Cambury, tendo 
em vista sua sobreposição às unidades de conservação e a dificuldade enfrentada por 
esse povo para a conquista de título que garanta o direito ao seu território 
tradicionalmente ocupado. 
 
2. INTRODUÇÃO 

 
Inicialmente, cabe esclarecer que as categorias das Unidades de Conservação se 
subdividem em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 
Observa-se que o assentamento de comunidades tracionais só seriam permitidos em 
Unidades de Uso Sustentável, especificamente em Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, na qual é possível a exploração sustentável de recursos naturais.  
No entanto, o problema exposto se trata de assentamentos de povos tradicionais em 
Unidades de Proteção Integral, no Parque Nacional Serra da Bocaina, que visa 
principalmente a preservação dos ecossistemas naturais, não sendo possível sua 
exploração, ainda que sustentável. 
 
3. OBJETIVOS 

 



Objetiva-se contrapor a convergência entre os direitos fundamentais dos povos e a 
conservação ambiental, especificamente, no caso concreto da Comunidade de 
Remanescentes de Quilombo do Cambury, sobreposta ao Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Pincinguaba e Parque Nacional – Serra da Bocaina. 
 
4. METODOLOGIA 

 
Para melhor desenvolver a pesquisa, utilizar-se-á o método de pesquisa dedutivo, 
associado à técnica de pesquisa bibliográfica, por meio de pesquisas de campo, 
análise de textos legais e de correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema. 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
Primeiramente, cabe identificar o que caracteriza uma comunidade tradicional. Nesse 
diapasão, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
orientadora dos direitos inerentes aos Povos Indígenas e Tribais, delineia suas 
características:  

“[...] condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros 
segmentos da comunidade nacional e cuja situação seja regida, total ou 
parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por uma legislação 
ou regulações especiais[...]” 
 

Importante destacar que, o critério da autoidentificação, segundo o qual “a 
consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 
presente Convenção”, trata-se do critério fundamental à caracterização de uma 
comunidade tradicional. 
A Convenção nº 169 da OIT reconhece, ainda, o desejo desses povos de “assumir o 
controle de suas próprias instituições e formas de vida, e de seu desenvolvimento 
econômico, e de manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões no âmbito 
dos Estados nos quais vivem”, evidenciando as importantes contribuições destes 
povos para a “diversidade cultural e a harmonia social e ecológica da humanidade e 
para a cooperação e entendimento internacionais”. 
Por fim, embora caracterizada a especial relação histórica dos povos tradicionais com 



o território, inclusive, antecedente a legislação ambiental, é notório os conflitos 
relativos a sobreposição de territórios tradicionais com Unidades de Conservação de 
natureza de Proteção Integral, fazendo-se necessário um estudo mais aprofundado 
acerca dos institutos de proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 
Foram levantadas várias abordagens teóricas da problemática apresentada. Para os 
mais protecionistas, entende-se que tais populações tradicionais, presente nessas 
áreas protegidas, é um problema a preservação do meio ambiente.  
No entanto, foi possível identificar que as implantações das Unidades de Conservação 
em estudo foram feitas sem a prévia consulta dos tradicionais, desrespeitando o 
proposto pela Convenção nº 169 da OIT que disserta sobre “a obrigatoriedade da 
realização de consulta com os povos indígenas e tribais, de forma livre, prévia e 
informada, de modo a obtenção de seu consentimento acerca de quaisquer medidas 
propostas pelos Governos e que possa afetar-lhes diretamente”.  
Por fim, considerando a corrente doutrinária que defende não haver espaço natural 
intocado pelo homem, entende-se que esses povos são defensores naturais do 
ambiente em que estão introduzidos, haja vista o consumo sustentável dos bens 
naturais ali disponíveis e a consequente proteção do local em que estão instaladas.  
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