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Dispõe sobre reserva aos quilombolas de 20%
(vinte  por  cento)  das  vagas  oferecidas  nos
concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos nas escolas das
comunidades  quilombolas,  no  âmbito  da
Administração  Pública  Estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1° Fica reservado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas destinadas às escolas situadas nas
comunidades quilombolas, aos candidatos reconhecidamente quilombolas, com nível de formação
compatível com a atividade, nos concursos públicos do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Caso a aplicação do percentual de que trata o Caput resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete
décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, os candidatos deverão apresentar Declaração de
Autorreconhecimento e Declaração de Pertencimento emitida e assinada por autoridade competente.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de iniciativa legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim, fixar cota reservada as
vagas destinadas às Comunidades Quilombolas, a candidatos reconhecidamente quilombolas nos concursos
públicos do Estado de Mato Grosso. Durante todo o século XX e início deste, as lutas pela igualdade e
direitos humanos tem sido presente nos diversos movimentos sociais, mas ao mesmo tempo atitudes e
convenções discriminatórias fazem parte de uma realidade imperativa e naturalizada reproduzida no seio de
diversos grupos contrários à compreensão de direitos igualitários para todos. Leis não bastarão, porém, são
necessárias para acabar com as ações discriminatórias se não houver um processo de sensibilização,
conscientização da educação que promovam a reflexão por parte dos educadores e educandos nos espaços
escolares. Desta forma, o presente dispositivo tem por finalidade atender a grande demanda dos sujeitos
educacionais, a partir da implementação de políticas educacionais referentes a Educação Escolar
Quilombola e Diversidades que compreendem a Educação em Direitos Humanos, a Educação Étnico-Racial,
Relações de Gênero, Diversidade Sexual e Cultural, Educação do Campo e Educação Ambiental. As
comunidades quilombolas, em geral, estão situadas em localidades de difícil acesso, ocasionando a
desistência de profissionais que saem das cidades e se deslocam para lá, deixando os alunos no meio do
processo. Fato que não acontece quando o profissional pertence à comunidade. Importante destacar os
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais mostram que o estado de Mato
Grosso supera a média nacional em números de habitantes afrodescendentes: 60% da população do Mato
Grosso se declarou preto ou pardo no último recenseamento. No entanto, apesar da maioria da população
mato-grossense declarar-se negra, por falta de incentivo e oportunidades falta-nos representantes negros e
quilombolas na esfera do poder. Não temos nenhum governador e nem senador negro, por exemplo, em
todo o processo de formação política do Estado. Demonstra que a ausência de políticas públicas para este
segmento contribui para a marginalidade da população negra e quilombola. Mato Grosso conta com a
existência de cinco escolas estaduais situadas em territórios de comunidades quilombolas que são atendidas
diretamente pela Coordenadoria de Diversidades Educacionais da SEDUC, sendo elas: Barra do Bugres
(E.E. Quilombola José Mariano Bento); Chapada dos Guimarães (E.E Quilombola Reunidas de Vila Rica);
Nossa Senhora do Livramento (E.E. Quilombola Tereza Conceição de Arruda); Santo Antônio do Leverger
(E.E. Quilombola Maria de Arruda Muller) e Vila Bela da Santíssima Trindade (E.E. Quilombola Verena Leite
de Brito). Considerando nosso Ordenamento Jurídico, as Leis Federais nº. 10.639/2003 e nº. 11.645/2008,
que alteram a Lei Federal nº. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em seu
Artigo 26-A, estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africanas, Afro-Brasileiras e
Indígenas na Educação Básica, que têm por objetivo valorizar a identidade, a história e a cultura dos
afro-brasileiros e indígenas. Além disso, a constitucionalidade da política de cotas que regulamenta as ações
afirmativas e ainda o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10), que garante à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades, em seu parágrafo único, do art. 4º, segundo o qual menciona que
“os programas de ações afirmativas constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções
e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas públicas e privada, durante
o processo de formação social do País”. Portanto, a presente iniciativa legislativa tem por fim estabelecer
20% das vagas para os cargos com atuação nos quilombos, nos concursos realizados pelo Estado de Mato
Grosso, sejam preenchidas por candidatos reconhecidamente quilombolas. A finalidade principal é atender
as demandas e necessidades dos alunos com mais eficiência, uma vez que os profissionais moradores das
comunidades quilombolas vivenciam a realidade da comunidade escolar e dos seus alunos. 
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