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Objetivo

• uma visão das políticas públicas para quilombos;
Este objetivo, que poderia ser apenas uma 
atualização de dados com relação a um texto de atualização de dados com relação a um texto de 
2009*, esbarra em questões anteriores que não 
cessam de retornar:

• A definição de “quilombos”

• O reconhecimento de seus direitos

* http://www.academia.edu/1578717/POLITICAS_PUBLICAS_PARA_QUILOMBOS_TERRA_SAUDE_E_EDUCACAO



Configuração pós-2003

• Decreto presidencial 4887/2003:
▫ Passagem de atribuições da FCP para o INCRA 

▫ Passagem de uma abordagem culturalista para ▫ Passagem de uma abordagem culturalista para 
uma abordagem amplamente social: terra e 
políticas públicas em geral

▫ Recusa em criar uma instância especial para 
quilombos (mesma tendência de descentralização 
da FUNAI)

▫ Políticas Transversais



Reação imediata ao decr. 4887/03:  
Ação Direta de Inconstitucionalidade
• Por meio do extinto partido DEM, os opositores aos 

direitos quilombolas propuseram uma ADIN (no. 3239) 
ao decreto presidencial, que reeditava as concepções do 
decreto (2001) do governo FHC, que praticamente decreto (2001) do governo FHC, que praticamente 
anulava os efeitos práticos do artigo ¨* (ADCT).

• A seguir destacamos os argumentos mais importantes 
desta ADIN, assim como as respostas dadas a eles por 
parte do Ministério Público Federal.

• O STF, porém, ainda não julgou a questão.



ADIN 3239: Inconstitucionalidade

DEM MPF

• O decreto regulamenta diretamente 
o dispositivo constitucional. Assim, 
invade esfera reservada à lei, o que 
o tornaria inconstitucional. 

• O art. 68 do ADCT é norma 
constitucional de eficácia plena e, 
por isso, não depende de edição de 
lei para ter plena aplicabilidade. 

• O decreto é ato político-
administrativo de efeito concreto e, 
portanto, não pode sofrer controle 
de constitucionalidade em abstrato. 

• O decreto apenas prescreve o 
procedimento administrativo para a 
titulação das terras quilombolas. 



ADIN 3239: Terras de domínio particular 

DEM

• De acordo com o artigo 68 do 
ADCT, a propriedade das terras 

MPF

• As terras são, por força da 
CF88, dos remanescentes das ADCT, a propriedade das terras 

dos remanescentes de 
quilombos decorre da 
Constituição Federal, não 
podendo o Poder Público 
promover desapropriações. 

CF88, dos remanescentes das 
comunidades quilombolas, que 
lá fixam residência (desde de 5 
de outubro de 1988), cabendo 
ao Estado, de acordo com o 
artigo 68 do ADCT, emitir os 
respectivos títulos. 

• Para titular as terras podem ser 
necessárias desapropriações das 
propriedades a favor das 
comunidades. 



ADIN 3239: Critérios de identificação 

DEM

• Resumir a identificação dos 
remanescentes a critérios de 
autodeterminação frustra o 

MPF

• Este argumento não atende 
a constitucionalidade da 
norma, mas volta-se contra autodeterminação frustra o 

real objetivo da norma 
constitucional. 

• A medida abre 
possibilidades para atribuir 
titularidade de terras a 
pessoas que não têm relação 
com os habitantes das 
comunidades formadas por 
escravos fugidos, ao tempo 
da escravidão do país 

norma, mas volta-se contra 
o critério da autoatribuição 
eleito para identificar as 
comunidades quilombolas. 

• Não há uma questão de 
inconstitucionalidade em 
jogo e sim uma controvérsia 
metodológica, que deve ser 
resolvida no campo da 
ciência antropológica, e não 
do Direito. 



ADIN 3239: Caracterização das terras

DEM

• As áreas a serem identificadas são 
aquelas onde, durante a fase 
imperial da história do Brasil, 

MPF

• O critério que considera as terras 
passíveis de titulação pelos 
quilombolas aquelas por estes imperial da história do Brasil, 

comprovadamente se formaram 
quilombos. Assim, a propriedade 
deve ser reconhecida apenas aos 
territórios nos quais se documentou 
a localização de um quilombo em 
1888. 

quilombolas aquelas por estes 
ocupadas em 1888 é inconsistente. 
Assim, o decreto 3.912/01 que 
utilizava esse argumento foi 
revogado. 

• Já o critério do decreto 4.887/03 
parece ser mais compatível com os 
parâmetros eleitos pelos estudos 
antropológicos para definir as 
comunidades quilombolas, que não 
são resquícios históricos, e seus 
respectivos espaços de convivência. 



A organização das políticas públicas

• Apesar da ‘insegurança jurídica’ produzida pela 
ADIN e pela demora em sua votação, as políticas 
Públicas para quilombos avançaram, distribuída por 
dois tipos agências:dois tipos agências:
▫ Coordenadoras:

 FCP
 SEPPIR

▫ Executoras:
 MDS
 MS
 MEC
 INCRA



Informações sobre as políticas e as 
populações
• As informações sobre as comunidades quilombolas 

são, hoje, produzidas por tais órgãos, cuja 
coordenação efetivamente é muito frágil, quando 
não inexistente.não inexistente.

• Isso faz com que os programas promovidos por cada 
um deles esteja orientado em critérios de ação 
distintos, que nem sempre se cruzam e , muitas 
vezes divergem:
▫ MDS: bolsa família; 
▫ MS: programa saúde da família;
▫ MEC: Censo Escolar; 
▫ INCRA: processo de titulação;



INCRA: processo de titulação

• Nos concentraremos na situação do INCRA, que ao 
receber a atribuição de titular as terras quilombolas, 
se viu diante de um novo tipo de atribuição :
▫ Primeira atribuição: demarcação de terras ▫ Primeira atribuição: demarcação de terras 

destinadas à propriedade privada de famílias 
nucleares e cuja extensão e forma são calculadas com 
base em critérios econômicos e agronômicos, 

▫ Nova atribuição: demarcar territórios coletivos, 
cujos limites seriam estabelecidos por meio de 
critérios históricos e antropológicos, que levam em 
conta o modo tradicionalmente estabelecido de 
apropriação dos recursos naturais por parte destas 
comunidades.



INCRA: Instruções Normativas

• A nova atribuição leva a uma normatividade nova:
▫ Abrem-se discussões acerca das regulamentações 

internas para os novos procedimentos ;internas para os novos procedimentos ;

▫ Novo espaço de negociação e de oposição à eficácia do 
artigo constitucional : novos direitos, levando a novos 
obstáculos;

▫ Sucessão de Instruções Normas , com textos cada vez 
mais restritivos:
 Multiplicação de etapas,

 Multiplicação de instâncias; 

 Criação dos RTIDs



INCRA: divisão de atribuições com a FCP

• Normatização do Reconhecimento: 
▫ É criada a exigência da certificação como etapa processual:
▫ De  etapa interna aos procedimentos do INCRA ela é convertida 

em atribuição autônoma exportada para a FCP
 ‘Compensação’ pela perda das atribuições? ‘Compensação’ pela perda das atribuições?

▫ Paradoxos da certificação: 
 “Certificar” a auto-atribuição implica em transferir para o Estado o 

poder de atribuição que se pretendia depositar nas próprias 
comunidades;

 Um dos efeitos da “certificação” e da relação abstrata (meramente 
documental) que ela estabelece entre as comunidades e a sua 
rotulação como quilombola, é o surgimento de comunidades 
certificadas a pedido de terceiros (prefeituras, ongs, movimento 
social), sem que elas mesmas soubessem.



INCRA: desenvolvimento da política

• 2005 - publicação de sucessivas Instruções 
Normativas; 

• 2006 - contratação de antropólogos pelo INCRA, 
necessária à a produção dos citados relatórios necessária à a produção dos citados relatórios 
antropológicos de identificação territorial. 

• 2007 - resultado imediato disso: antes de qualquer 
regularização fundiária efetiva, foi uma forte 
mobilização contra os direitos quilombolas
▫ Na Imprensa
▫ Na Justiça
▫ No Legislativo
▫ No Executivo



No legislativo: PEC 215

• Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 
215/00: tranf. Para Congresso Nacional a 
competência pela demarcação de terras competência pela demarcação de terras 
indígenas e quilombolas;



NLegislativo: CPI
• Requerimento de Comissão Parlamentar  (22.03.13)

▫ Criar CPI para investigar FUNAI e INCRA na demarcação de 
terras indígenas e de quilombolas. 

• Os temas eleitos pela CPI:
▫ Dos critérios utilizados nas demarcações até ▫ Dos critérios utilizados nas demarcações até 
▫ O relacionamento dos dois órgãos federais com organizações não 

governamentais (ONGs) internacionais, 
▫ Foco principal: supostas fraudes nos laudos antropológicos que 

servem de base para as demarcações.
 A proposição da CPI é da bancada ruralista, a partir de sugestão 

do ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e do advogado-
geral da União, Luís Adams. A sua proposição contou com o 
apoio do líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), 
que teria recebido essa orientação da ministra Gleisi Hoffmann 
(chefe da Casa Civil). 



No Legislativo: PLC 227

• Projeto de Lei Complementar (PLC) 227/1012: 
pretende tornar excepcional o direito de 
usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre 
suas terras, possibilitando legalizar latifúndios, 
assentamentos rurais, cidades, estradas, 
empreendimentos econômicos e todo tipo de 
projetos de desenvolvimento nessas áreas.



No executivo

• AGU

• Nova Instrução Normativa

• Pregão• Pregão



Oposição via AGU

• Portaria 303 (03.12): 
• Restringindo os direitos originários dos povos 

indígenas sobre as terras que ocupam, indígenas sobre as terras que ocupam, 
reconhecidos pelos artigos 231 da Constituição 
Federal.
▫ Posicionamentos diferentes de indígenas e 

quilombolas: (a) indígenas se recusam a voltar a 
discutir; (b) quilombolas estão discutindo, mas 
sujeitos a um processo que já se mostra viciado 
(texto da farsa da ‘consulta da consulta’ no Vale do 
Ribeira - SP)



Oposição via Instrução Normativa

Portaria nº 1 do INCRA de 2013/janeiro (aterando
o art 13 da IN57): 

• Antes da Publicação, os RTID (Relatório Técnico • Antes da Publicação, os RTID (Relatório Técnico 
de Identificação e Delimitação) devem ser 
enviados para “análise” em Brasília 

• No laudo do RTID deve ser considerado apenas 
o Território Efetivamente Ocupado, rompendo 
com o conceito histórico de “território”. 
▫ Esta etapa no processo de demarcação, 

estabelecida pela legislação em vigor, não existe.



Oposição via Pregão

• Um dos focos dos questionamentos na imprensa e no 
legislativo com relação à titulação dos territórios 
quilombolas está na acusação de parcialidade ou mesmo 
falsidade dos trabalhos antropológicos que constituem 
uma parte importante dos Relatórios Técnicos de 
falsidade dos trabalhos antropológicos que constituem 
uma parte importante dos Relatórios Técnicos de 
Identificação e Delimitação.

• Diante disso, o Governo Federal alterou o processo de 
contratação desses trabalhos: 
▫ Os estudos que eram promovidos por parcerias ou 

convênios com universidades ou grupos de estudo e 
assessoria passaram a ser realizados por meio do

▫ Pregão: racionalidade administrativa do menor tempo e 
do menor preço



Explicando o Pregão:

• Justificativa:
▫ Impossibilidade de um órgão federal remunerasse 

professores federais para realizar tais atividades e professores federais para realizar tais atividades e 

▫ Impossibilidade de contratar por meio de 
mecanismos impessoais e blindados com relação à 
neurose federal relativa ao usos dos recursos 
públicos

▫ Celeridade dos processos, cuja demora é atribuída 
aos laudos antropológicos



Explicando o Pregão:

• Efeitos políticos:
▫ Os laudos passaram a custar algo como 30% do 

custo anterior, mas de cuja qualidade não sabemos 
ainda o que esperar. ainda o que esperar. 

▫ Estudo da CPI-SP]. 
▫ Garantia do produto: a mediação da demanda agora 

é principalmente contratual, entre o Estado e um 
empresário que está obrigado a apresentar seu 
produto nos termos e no tempo contratado

▫ Elimina-se a mediação problematizadora do 
antropólogo, que impunha à racionalidade 
administrativa as diversas racionalidades em 
dialogo em campo.



Explicando o Pregão:
Efeitos culturais:
▫ Fim do estímulo à criação de vários núcleos universitários 

dedicados ao tema. 

▫ A demanda pela realização de laudos motivava a 
constituição de grupos de estudos, laboratórios, pesquisas 
bibliográficas, trocas de experiência inter-departamentais e 
inter-universitárias. 

▫ A realização dos laudos acabava se desdobrando na geração 
de interesses afins (a partir da pauta acadêmica): estudos 
de parentesco, gênero, patrimônio etc. Isso praticamente 
foi eliminado, transferindo qualquer efeito produtivo de 
tais encomendas para empresas privadas sem atribuições 
no desenvolvimento científico do país.


