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Quem matou mamãe, vovó ?
Quem matou mamãe, vovó ?
Foi a trança do cipó
Foi a trança do cipó
Quem matou papai vovô?
Quem matou papai vovô?
Foi um grande matador...
Foi um grande matador...
Ó deus quanta gente boa
Meu deus quanto homem bão
Já morreu de emboscada, já tombou lá no sertão
Por mãos de gente malvada em troca de umas patacas, por ordem do capitão.
Pois quem lhes silenciou, no radio nunca falou, os jornais não publicou, na TV não saiu não.
Pois no fundo meu cumpade ele é o dono da verdade, quem manda é o capitão.
Certa vez lá na jaiba sucedeu uma batuscada... Um homem rico e outro pobre... Duas glebas
emparelhadas, o rico muito sabido inventou uma trapalhada, disse que a divisão da terra
estava toda erra, trouxe um homem da cidade, contratou uma jagunçada pra garantir o serviço
e a terra ser remarcada.
Choveu bala, correu sangue, cachoeira, enxurrada. No final de algum tempo a sorte tava
selada. O rico ficou com tudo e pobre ficou sem nada.

Pedra de bodoque matou passarim...
Foi tiro de espingarda que matou paim...
Pedra de bodoque matou passarim...
Foi tiro de espingarda que matou paim...
Pedra de bodoque matou passarim...
Foi tiro de espingarda que matou paim...
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RESUMO

Este trabalho dissertativo tem como propósito elaborar um histórico sobre o acesso dos negros
ao território no Brasil, levando em consideração a política do branqueamento que privilegiou
o acesso ao território para brancos europeus em detrimento dos negros. Também tem como
propósito discutir o papel dos movimentos negros na instituição de políticas de acesso ao
território (Art. 68 ADCT). As resistências para a aplicação da lei e os obstáculos para sua
instituição considerando a situação atual de titulação de territórios quilombolas tomando
como ponto principal a busca pelo acesso ao território na comunidade negra rural de Brejo
dos Crioulos, município de São João da Ponte/MG. Com o surgimento de novos sujeitos de
direito no campo constitucional, após longos anos de discriminação racial no Brasil surge no
âmbito do direito, leis que buscam legitimar a luta das comunidades tradicionais na busca do
reconhecimento de um direito constitucional. Ao imergir no campo das políticas públicas,
busca-se compreender o quanto é laboriosa a concretude de políticas que visam dar igualdade
de condições a povos que lutam pela retomada do território que lhes pertence tendo o direito
assegurado na constituição de 1988 e que veio de fato tomar notoriedade no início dos anos de
2003 com a ampliação dessas políticas. O apagamento da memória coletiva desses povos,
realizado por uma elite branca num processo de dominação tanto física como simbólica é uma
tarefa muito difícil de ser revertida. Mas, com o engajamento dos movimentos sociais,
universidades e poder público, emerge um novo sentido na vida da comunidade negra rural de
Brejo dos crioulos que se auto afirmam como pertencentes a categoria quilombola e lutam
durante 12 anos pela titulação de seu território . Na busca da compreensão das políticas de
acesso ao território em Brejo dos Crioulos, buscou-se através do trabalho de campo identificar
o processo de retomada do território que em sua grande parte encontra-se nas mãos de
fazendeiros de gado.

Palavras-chave: Quilombos, políticas Públicas de acesso ao território, leis federais e
movimentos sociais.
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SUMMARY

This dissertational work aims to develop a history on the access of
blacks to the territory in Brazil, taking into account the policy of
whitening that privileged access to the territory to European whites
over blacks. It also aims to discuss the role of the black movements
in policies for access to the territory (Art. 68 ADCT). The resistance
to
the
law
enforcement
and
the
obstacles
to
your
institution
considering
the
current
situation
titration
quilombola
using
as
the
search
for
the
main
access
to
the
territory
in
the
black
rural
community of Brejo dos Crioulos, district of São João da Ponte / MG.
With the emergence of new subjects in the field of constitutional law,
after long years of racial discrimination in Brazil comes under the
law,
laws
that
seek
to
legitimize
the
struggle
of
traditional
communities in seeking the recognition of a constitutional right. When
immersed in the field of public policy, we seek to understand how
laborious
is
the
concreteness
of
policies
aimed
at
providing
equal
terms to people who fight for the return of the territory belonging to
them having the right guaranteed in the constitution of 1988 and which
came from the fact taking notoriety in early 2003 with the expansion
of these policies. The erasure of collective memory of these people,
by a white elite in the process of both physical and symbolic
domination is a very difficult task to be reversed. But with the
engagement of social movements, universities and government, emerges a
new meaning in life of those guys who claim themselves as belonging to
category maroon. In search of understanding of policies for access to
territory in the Swamp Creoles, São João da Ponte, MG, rural black
community remaining quilombos, we attempted to work through the field
to identify the process of retaking territory in the great part is in
the hands of cattle ranchers.

Keywords: Quilombos, Public policies of access to land, federal and social movements.
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INTRODUÇÃO

Com o surgimento de novos sujeitos de direito no campo constitucional, surge no
âmbito do direito, leis que legitimam a luta das comunidades tradicionais na busca do
reconhecimento de uma cidadania diferenciada. Ao imergir no campo das políticas públicas,
busca-se compreender o quanto é laboriosa a concretude de políticas que visam dar igualdade
de condições aos povos que se encontravam e ainda se encontram às margens do processo
civilizatório, despossuídos de bens materiais, sociais e culturais.
A construção da pesquisa se dá como forma de possibilitar a compreensão sobre o
processo de ampliação dos direitos a essas comunidades tradicionais, que iniciou-se com a
Constituição Federal de 1988 e veio tomar formas concretas a partir do ano de 2003, onde o
processo de auto-identificação e auto-afirmação os colocam como sujeitos de direitos.
Os negros tiveram importante participação no processo de formação sócio-cultural
do Brasil e da região Norte de Minas Gerais. Assim, ao iniciar este trabalho discorda-se da
afirmação de Bastide (1979, p.87) de que “a civilização do sertão não foi marcada pelo negro.
Que a criação de gado não necessitava de mão-de-obra abundante. Escravo, quando existia era
o escravo doméstico que cultivava a roça ou cozinhava”.
Para Freyre (1977), o negro influenciou a formação do Brasil, no que se refere à
miscigenação, e ainda, segundo Freyre (idem), houve também contribuição do negro em
termos materiais e culturais, pois o autor afirma que a colonização efetivou-se especialmente
a partir de elementos bantos e sudaneses, estes últimos, de acordo com o autor, eram
considerados com uma cultura superior a do indígena mais adiantado. Os negros vindos de
áreas mais adiantadas, foram elementos ativos na colonização do Brasil e desempenharam um
papel civilizador.
Contrariando a visão de Bastide, Costa (2003; 2005) verificou que o negro teve
importante participação na civilização norte-mineira. Empreendendo uma distinção entre a
região das Minas e a dos Gerais, o autor afirma que a região Norte de Minas foi invisibilizada
pela historiografia, visto que não apresentava a singularidade do processo de formação dessa
região em relação à região das Minas.
O autor supracitado relata a chegada da bandeira paulista em 1610. A chegada
dessa bandeira anônima capitaneada por Mathias Cardoso de Almeida consistiu o evento
originário da sociedade pastoril situada no atual Norte de Minas. De acordo com o autor “se o
ouro foi o evento que fundou as Minas Gerais, o estabelecimento de comércio entre as
15

sociedades pastoril e mineradora constitui-se a fundação e consolidação da sociedade
mineira” (COSTA, 2005, p.20).
Os negros se fixaram na região do vale do rio Verde Grande, onde a malária
endêmica existente configurou-se como forma de resistência ao sistema social vigente no país
durante o período colonial. As bandeiras vindas para a região tinham como função o
aprisionamento de indígenas, com fito de vendê-los nas Vilas de São Paulo e de Salvador e,
também, o extermínio de quilombos. Daí a importância da fixação em áreas de malária
endêmica onde os brancos não podiam adentrar.
Segundo Costa (2005), a partir de aproximadamente 1830, dá-se início ao processo
de estruturação do Estado no sertão sanfranciscano. Famílias mineiras se deslocaram para a
região como funcionários do Império, os arraiais foram transformados em vilas com a
presença do legislativo, poder executivo e organismos militares. Assim, os mineiros
adentraram a sociedade norte-mineira que era na época habitada por paulistas, baianos e
pernambucanos.
No final do séc. XIX, com a chegada da Ordem Premonstratense, iniciou-se o
processo de civilização dos norte-mineiros, ou seja, a introdução de modos e comportamentos
definidos como civilizados pelos europeus. Foram criadas escolas, jornais, hospitais, dentre
outros. Nesse mesmo período, imigrantes italianos se alojaram na base da Serra do Espinhaço
– Porteirinha, Mato Verde, Rio Pardo de Minas e Riacho dos Machados e instauraram uma
racionalidade diversa da tradicionalmente vivida pelas camadas menos expressivas da
sociedade norte-mineira existentes na região.
A vinda desses estrangeiros para a região norte-mineira ocorreu num período onde
as migrações tinham como finalidade embranquecer a população brasileira, pois as elites
consideravam funestas as misturas de raças existentes no país. “Assim, havia uma política e,
ainda há, uma ideologia do embranquecimento de que os brasileiros estavam fadados ao
desaparecimento, por terem assumido o padrão miscigenador como norma nas relações entre
as etnias que aqui se encontravam” (COSTA, 2005. p. 23-4).
Nos anos de 1960, no bojo do projeto desenvolvimentista brasileiro, a região foi
incluída na área de atuação da SUDENE passando por uma estruturação de infra-estrutura de
apoio ao capital, transformação das fazendas em empresas – expansão das relações
capitalistas de produção para o campo. Houve um intenso êxodo rural das terras
mercantilizáveis para as cidades de Montes Claros, Bocaiúva, Pirapora, Várzea da Palma e
Capitão Enéas, que necessitavam de trabalhadores nos seus respectivos mercados de trabalho.
16

Com as mudanças estruturais causadas pela corrida capitalista, a população rural foi
violentamente expulsa de suas terras dando novo rumo ao modo de vida aos moradores desta
região. COSTA (2005, p. 24) ressalta que:

No Norte de Minas, os principais processos civilizatórios que constituíram a nação
brasileira se articularam. Inicialmente, indígenas, africanos e seus descendentes,
caracterizados por uma organização social baseada na reciprocidade e solidariedade
e na constituição de uma territorialidade baseada em relações de parentesco e
compadrio, que já se encontravam articulados entre si. Em seguida, os paulistas,
com seu caráter expropriador e nômade, que, ao se fixarem no médio São
Francisco, encontraram-se com baianos e pernambucanos, com seu caráter
sedentário e patriarcal. Das articulações e alianças conjuntas deram formação à elite
regional inicial, principalmente. Essas três correntes civilizatórias consolidaram
uma sociedade específica com cultura própria e uma identidade singular que fazem
os norte-mineiros ‘uma espécie diferente de gente’, única no Planeta, reconhecida a
partir do seu sotaque, do seu comportamento e sentimentos, bem como pela
pertença a essa região (COSTA, 2005, p. 24).

De acordo com Costa (2005) essas várias correntes civilizatórias ao se
articularem e imbricarem, conferem ao Norte de Minas a condição de síntese da
nacionalidade brasileira. “Essa é a maior jóia regional no contexto nacional, que lhe
confere um poder simbólico ainda não usufruído pelas elites regionais” (COSTA,
2005. p. 24).
É importante salientar que, mesmo sendo considerada como uma jóia regional, o
autor reconhece que historicamente os norte-mineiros foram considerados bárbaros em
relação à população civilizada das Minas, embora constituíssem juntamente com esta o estado
de Minas Gerais.
Costa (2003) examina a ideologia da mineiridade identificando nela a posição do
norte de Minas e as formas de resistência da população norte-mineira frente à desvalorização
e à exclusão de que é objeto. O autor nota que existem diferenças identitárias entre o mineiro
e o baianeiro (norte-mineiro) que, simultaneamente, inclui e exclui da totalidade hierárquica o
segundo, pois são construídos como alteridade. Para explicação desse fenômeno, o autor
utiliza a categoria englobamento do contrário que situa o norte mineiro no interior da cultura,
mas o marginaliza dentro dela.
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Benjamin1 apud Chauí (2004) situou a barbárie no interior da cultura ou da
civilização, ou seja, recusou a tradicional dicotomia que situava o bárbaro no outro, no
exterior. A barbárie é o avesso necessário da civilização e é o pressuposto dela. Ela é aquilo
que a civilização cria ao criar a si própria, o subproduto necessário de sua emergência.
Embora Benjamin tenha como pano de fundo o nazismo, sua tese pode ser relacionada às
relações estabelecidas entre mineiros e norte-mineiros. Numa feliz passagem, rica de
significado, o autor afirma que

Todos os que venceram participam do triunfal, em que os dominadores de hoje
espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. Esses despojos são
carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos são os que chamamos de
bens culturais. [...] todos os bens culturais que ele [o materialismo histórico] vê tem
uma origem que ele não pode contemplar ser horror. Devem sua existência não
somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram como à corvéia anônima de
seus contemporâneos. Nunca houve um monumento de cultura que também não
fosse um monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie,
não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. (BENJAMIN apud
CHAUÍ, 2004, p.150).

Vale destacar que para Costa (2003; 2005), as desigualdades regionais não se
resumem à questão de raça, fazem parte de um complexo de processos sociais, culturais,
políticos que incluem a população norte-mineira como um todo. Porém, como pode ser
notado nessa breve exposição, os negros são dramaticamente afetados por serem duplamente
excluídos.
O I Encontro Norte Mineiro de Agrobiodiversidade: “Toda vida que há no Cerrado
e na Caatinga”, realizado no município de Porteirinha/MG entre os dias 27 e 30 de abril e o
IV Encontro e Feira dos Povos do Cerrado: “Cuidadores do território, da cultura e da
biodiversidade”, ocorrido em Montes Claros / MG entre os dias 14 e 18 de setembro de 2005,
evidenciaram alguns dilemas e demandas vividos pelas populações tradicionais no Norte de
Minas Gerais e serviram de base para a escolha do objeto de pesquisa deste trabalho.
Nesses dois eventos foram elaboradas, respectivamente, a Carta de Porteirinha e a
Carta de Montes Claros, que propõem reflexões ao poder público e a sociedade em geral
acerca do potencial do cerrado brasileiro e à ausência de políticas que visam sua conservação,

1

BENJAMIN, Walter. O conceito de História. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Magia e técnica. Arte
e Política. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 225.
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(ROSA, 2005). Além disso, permitem vislumbrar demandas das populações tradicionais da
região.
De forma geral, essas cartas ressaltaram a riqueza cultural da região, fruto da
ampla articulação das diversidades, de seus modos de vida e de integração com a natureza em
suas expressões regionais – Cerrado e Caatinga. Estas reafirmam os direitos inerentes à vida
em todos os seus aspectos, culturais, sociais, políticos, ambientais e econômicos. Defendem a
singularidade regional em suas diversas formas de expressão: sertanejos, geraizeiros,
Xakriabás, quilombolas, caatingueiros, barranqueiros, vazanteiros e trabalhadores sem terra e
sem água, Rosa (2005).
Portanto, o presente trabalho teve como propósito metodológico a pesquisa de
campo que será utilizada para a apreensão das relações sociais estabelecidas na comunidade
negra rural de Brejo dos Crioulos. A ida a campo propiciou a construção do entendimento de
mundo da comunidade quilombola. Dessa forma, a comunidade é compreendida como sujeito
no processo de construção do conhecimento científico.
Foram analisados os processos e movimentos da comunidade na busca pelas
políticas públicas de acesso ao território. Recorreu-se a historia oral, foi realizada uma
reconstrução discursiva do processo de auto-afirmação, luta e reconhecimento da comunidade
como remanescente de quilombo. Esta técnica de coletar informações valoriza a memória
coletiva da comunidade. Segundo Thompson (1992, p. 137) a historia oral converte “os
‘objetos’ em ‘sujeitos’, contribuiu para uma historia que não só é mais rica, mais viva e mais
comovente, mas também mais verdadeira”.
Para proceder a uma investigação consistente sobre o tema realizou-se,
inicialmente, uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, tomando por base alguns estudos
realizados no campo das políticas públicas para comunidades quilombolas.
Na realização do trabalho de campo, inserido dentro da comunidade estudada
buscou-se o entendimento da rotina social, os anseios na busca pelo reconhecimento perante a
sociedade e o Estado de direitos instituídos. Foram estabelecidos encontros dialógicos com os
atores sociais, compartilhando com a comunidade a construção do conhecimento.
Por sua vez, Brandão (1985, mimeo), afirma que o trabalho de campo é mais que
pura técnica de pesquisa, ele consiste em uma vivência, em um estabelecimento de relações
que acarretam a produção de conhecimento. Para este autor,
A experiência do trabalho de campo tem uma dimensão muito intensa de
subjetividade, ou seja, ainda que o antropólogo possa se armar de toda uma
intenção de objetividade, de obtenção, de produção de dados e informações, os
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mais objetivos, os mais reais (não sei se com aspas ou sem aspas) possíveis; de
qualquer maneira, muito mais do que em outros casos, todo trabalho de produção
do conhecimento aí se passa através de uma relação subjetiva. A pessoa que fala,
fala para uma outra pessoa. Uma relação entre pessoas que tem, inclusive uma
dimensão social e uma dimensão afetiva se estabelece. Dados de troca, de sinais e
símbolos entre as pessoas se estabelecem inevitavelmente e isso inevitavelmente
marca, não só a realização do trabalho, mas o material produzido por esse trabalho
realizado (idem).

Foram consideradas as representações resultantes de interações com os grupos,
acreditando que essa metodologia se apresenta como um meio viável de apreensão e
compreensão da decodificação das estruturas sociais realizada no âmbito das relações sociais
pelos atores sociais locais.
Na intenção de dissertar sobre a política de acesso ao território para comunidades
quilombolas, este trabalho apresenta em sua estrutura três capítulos. No primeiro capítulo
discute-se a contextualização histórica da escravidão do negro na sociedade brasileira,
mostrando de forma diacrônica seu processo, colocando em evidencia a resistência negra
diante da coroa portuguesa, a política de terras dos anos de 1850 e a privação dos negros ao
acesso ao território.
No segundo capítulo discute-se as políticas de acesso ao território para as
comunidade quilombolas no Brasil, partindo da teoria clássica do direito pregado pelo Estado
e indo de encontro com a teoria do Estado máximo constituído de novos direitos a partir da
constituição de 1988. Discute-se, também, os papeis dos movimentos sociais, na instituição
das políticas públicas de acesso ao territórios para as comunidades quilombolas, os tramites e
processos que culminaram no decreto 4887 de 2003.
O terceiro e último capítulo descreve o processo de luta da comunidade negra
rural de Brejo dos Crioulos pela retomada do território tomado violentamente por fazendeiros
de gado. No referido capítulo é enfatizado a história de luta dos Crioulos pela sobrevivência, a
ressemantização do termo quilombola como forma de sair da invisibilidade, os conflitos da
comunidade com a elite local bem como os conflitos internos, a leitura do tradicional e o
moderno no mundo quilombola numa descrição iconográfica da comunidade contada pelos
próprios atores sociais locais.
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CAPITULO I
O NEGRO E AS POLÍTICAS DE ACESSO AO TERRITÓRIO NO BRASIL

Na construção do presente capítulo a proposta de uma contextualização histórica
do processo de escravização negra tem por finalidade expor em linhas gerais a situação de
resistência do negro no decorrer dos últimos séculos. Desse modo, serão discutidas as
políticas de acesso ao território no Brasil a partir dos anos de 1850 com a lei de terras,
instituída pelo Estado na tentativa de legitimar a distribuição das terras feitas pela coroa
portuguesa no período colonial. Esta, para o nosso entendimento, marca um período relevante
da construção política do território brasileiro e a desvalorização do negro no cenário nacional,
quanto ao acesso ao território.
Para tanto a proposta do capítulo que se segue, o propósito é discorrer sobre o
processo de resistência da população negra, levando em consideração as orientações que
culminaram no deslocamento desta população em função da nova proposta de aquisição de
terra, apoiada por políticas do governo para grupos não negros. Destaca-se que, o ponto
culminante do presente estudo se dá com a abolição da escravatura. Será discutida a política
governamental de imigração, substituição da mão-de-obra escrava, a política de
branqueamento e o papel do Estado quanto à presença do negro na formação social brasileira
após esse período.
1.1 – Quilombos: o processo de resistência negra no Brasil.

Numa exposição em linhas gerais acerca do papel do negro na formação social
brasileira, cabe ressaltar que tal participação do negro se deu de maneira foraçada. Ao iniciar
o processo de escravização, datado aproximadamente a partir do ano de 1502, inicia-se
começa também o processo de resistência. Esta data marcaria o processo de exploração da
mão-de-obra escrava no Brasil, que perduraria quatro séculos depois, sendo pautado por
várias formas de resistência negra.
Tendo em vista que o sistema de exploração do negro se dava sem o menor trato
quanto à sobrevivência dos mesmos, estes, viam nas fugas, a oportunidade de uma nova vida.
Segundo (Costa, 2004. p. 29) apud Canto (2008) por volta de 1559, os escravos passaram a
exercer pressão sobre o sistema vigente através de revoltas, insurreições e fugas
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reivindicatórias individuais e coletivas, estas, realizadas no momento em que o escravo
percebia que era mais importante e frutíferas do que as negociações individuais. Desse modo
se ajuntavam em grupos buscando meios de sobrevivência, fundando pequenas vilas
denominadas de Mocambos e quilombos2.
Assim, estes grupos davam forma ao processo de resistência ao domínio imposto
pela classe dominante da época. Por outro lado, como forma de manter o sistema
escravocrata, a coroa portuguesa buscava disciplinar a situação de rebeldia considerando
quilombo “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada,
ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões neles” (MOURA 1987. p.
11).
Na busca de manutenção da política escravista, a coroa portuguesa na época,
através da lei 236 de 20/ 08/1847, colocou no seu artigo 12 “reputa-se-há escravo
aquilombado, logo que esteja no interior das matas, vizinho ou distante de qualquer
estabelecimento, em reunião de dois ou mais com casa ou rancho”. Interpretando os termos do
artigo de lei, podemos concluir o quanto era latente a luta entre duas categorias antagônicas.
De um lado, a coroa, na pressão pela manutenção da ordem escravocrata e de lógica
fundamentada na produção em grande escala e na monocultura. Por outro, a lógica de trabalho
livre e união em grupos negros para manutenção da vida coletiva.
Posteriormente, nos anos de 1930/40, quilombo se tornaria o termo apropriado
pela frente Negra Brasileira, como sinônimo de resistência contra o racismo e exclusão
socioeconômica. Para (Leite, 1991. p. 01)

O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos
africanos ao escravismo colonial, reaparece no Brasil/República com a Frente
Negra Brasileira (1930/40) e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a
redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na
atualidade importante dimensão na luta dos afro descendentes. Falar dos quilombos
e dos quilombolas no cenário político atual é, portanto, falar de uma luta política e,
consequentemente, uma reflexão científica em processo de construção.

2

Segundo Moura, (1987.p.26) a expressão mocambo ou quilombo, significa na língua nativa moradia ou
habitação. Para O’dwyer (2002.p.217) em Banto a expressa acampamento guerreiro na floresta e na língua
quimbundo, significa união, ajuntamento, povoação.
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Atualmente, o termo quilombo é sinônimo de comunidades negras e mestiças. A
categoria quilombo está diretamente relacionada à categoria identidade. Na construção do
conceito de quilombo desenvolvido por O’Dwyer (2002), a autora busca em vários trabalhos
antropológicos as discussões teóricas e metodológicas para entender o termo e explicar como
se dá a construção da identidade quilombola.
Desse modo, os debates travados pelo movimento negro e as agencias estatais
como a Fundação Palmares, Ministério da Cultura e Incra, reivindicam, cada um a seu modo,
o reconhecimento territorial para as comunidades rurais quilombolas.
Com a participação dos antropólogos por intermédio da Associação Brasileira de
Antropologia (ABA) o termo remanescente quilombola vem sendo ressemantizado, para
designar a situação de vários segmentos negros em diferentes regiões e contextos do Brasil,
tomando novos significados tanto na literatura especializada, para os grupos e indivíduos,
quanto para as organizações. O termo quilombo não se refere mais aos resquícios de uma
ocupação temporal ou de comprovação biológica. Nem se trata de grupos isolados e de
característica homogênea, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de
resistência, manutenção e reprodução de seus modos de vida.
A auto-afirmação e auto-identificação fazem parte do processo de resistência
negra diante da exclusão social. Ao se afirmarem como quilombolas estão negando uma
suposta igualdade entre as raças que de fato nunca existiu. Portanto, ser quilombola não é
aceitar-se apenas como diferente e sim mostrar-se como uma categoria que tem o direito de
participar em iguais condições das ações voltadas para o bem comum. Ou seja, a políticas
governamentais que tem função de tratar de forma equânime todos aqueles inseridos no
contexto brasileiro.
No tocante a formulação teórica do conceito quilombola destaca-se a contribuição
de Barth (2000), uma teoria amplamente utilizada pelos antropólogos em diversas
comunidades tradicionais. Segundo Barth (2000), a identidade é percebida numa relação de
diferença estabelecida através do contato. O contato entre as culturas propicia a definição de
uma identidade que, se dá a partir da auto-atribuição e da atribuição do outro. Desse modo
cada grupo possui seu conjunto de significados que os diferencia uns dos outros.
A cultura se manifesta neste processo de interação entre os grupos étnicos,
portanto, não é ela a única forma de se identificar a identidade de um grupo e sim as relações
estabelecidas.
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Para Barth, na afirmação da identidade torna se mais vantajoso “enfocar aquilo
que é socialmente efetivo” (BARTH, 2000. p. 31). A construção da identidade de um grupo se
dá através daquilo que eles próprios reivindicam como parte diferente do outro. Retomando a
perspectiva cultural, o que o autor enfatiza é que no processo de construção da identidade de
um grupo étnico não se pode usar toda uma cultura para demarcar uma identidade e sim
alguns aspectos de maior relevância para os membros do grupo que venha delimitar essa
diferenciação.
Na busca de se afirmarem como pertencentes a um determinado grupo os
indivíduos constroem suas identidades de forma coletiva e contrastiva. Ao interagirem os
grupos tornam evidentes suas diferenças, nas fronteiras entre os grupos é que se dá a
organização política na busca de um determinado objetivo.
De acordo com as necessidades do grupo a identidade pode ser alterada. A
produção da identidade e da diferença acontece num campo discursivo. Ou seja, a diferença e
a identidade não devem ser tomadas como naturais, elas são produções culturais e sociais. A
identidade não pode ser fixa estável e permanente.
Nos termos citados por Silva (2000. p. 74):

Em uma primeira aproximação, parece ser fácil definir “identidade”. A identidade é
simplesmente aquilo que se é: “sou brasileiro”, “sou negro”(...) A identidade assim
concebida parece ser uma positividade (“aquilo que sou”), uma característica
independente, um “fato” autônomo. Nessa perspectiva a identidade só tem referencia
a si própria: ela é auto-contida e auto-suficiente. (...) também a diferença é
concebida como uma entidade independente. Apenas, nesse caso, em oposição à
identidade, a diferença é aquilo que o outro é: “ela é italiana”, “ela é branca”(...) A
diferença tal como a identidade, simplesmente existe.

Na compreensão dos termos citados pelo autor, podemos inferir que identidade e
diferença são duas categorias que andam juntas numa relação de estreita dependência, quando
se afirma uma identidade ela não esgota em si mesma. Portanto, afirmar a identidade é estar
negando uma outra e afirmando uma diferença. “assim como a identidade depende da
diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis”.
(SILVA, 2000. p. 75)
A diferença pode ser pensada em primeiro lugar, pois, para que haja uma autoafirmação, no caso dos grupos étnicos, primeiro deve haver uma afirmação do que estes
indivíduos não são: quilombolas não são índios, não são brancos. São quilombolas. Assim a
produção da identidade se dá a partir da diferença, do contraste de um grupo em relação ao
outro.
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Se a identidade e a diferença são resultados de um processo de produção
simbólica e discursiva, ambas são consideradas dentro de uma relação social. Significa dizer
que estas estão sujeitas a uma relação de poder. “Elas não são simplesmente definidas; elas
são impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem
hierarquias; elas são disputadas”. (SILVA, 2000. p. 76)
A relação de disputas entre identidade e diferença passa pelo crivo da disputa
entre grupos sociais que estão situados relativamente a um tipo de poder. Segundo Silva
(2000. P. 81):
Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros
recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a
enunciação da diferença trazem o desejo dos diferentes grupos sociais, (...) de
garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão,
pois, em estreita conexão com as relações de poder.

Os grupos sociais têm a capacidade de definir as identidades e de marcar a
diferença. As relações de poder construídas a partir das duas categorias são carregadas de
intenções. Identidade e diferença estão sempre atreladas às relações de poder “a diferenciação
é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas”. (SILVA, 2000 p.
81).
Com base no texto do autor supracitado pode conclui-se que a classificação de
identidade e diferenças se dá numa estrutura que gira em torno de oposições binárias. Ou seja,
elas traduzem uma demarcação de quem pertence ou não, de quem está dentro e quem está
fora. A identidade está sempre demarcando as fronteiras entre “o nós e o eles”. O processo de
classificação de identidade e diferença funciona como uma classificação hierárquica. Fixar o
conceito de identidade é normalizar uma hierarquia onde o poder se manifesta.
Vale ressaltar que a identidade não é um fato estável, ela pode sofrer
transformações a partir da necessidade dos grupos sociais, ela não é homogênea, é uma
construção que tem efeitos, é instável e contraditória, é representativa e está ligada às relações
de poder.
Em suma, as discussões atuais sobre o termo quilombo e identidade são amplas e
denotam varias interpretações. Portanto, a mais utilizada nos trabalhos acadêmicos é a da
Associação Brasileira de Antropologia (ABA). Datada em 1994, esta definição declara que
comunidade quilombola “é toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos
vivendo da cultura de sobrevivência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com
o passado” (SILVA, 2004. p. 16). Atualmente, há autores que se referem a comunidades
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negras urbanas denominando-os como quilombos urbanos. Assunto que não será tratado neste
trabalho.
A construção teórica sobre as categorias quilombo e identidade vai de encontro à
idéia de que para haver resistência de um determinado grupo em relação a outro é preciso
primeiramente que esse grupo se afirme e se identifique como pertencentes a um grupo que
tem identidade própria. Assim, esses grupos não correm o risco de ser englobado dentro de
uma categoria as quais não pertencem.
A título de exemplo, pode ser citado o caso do caboclismo no Brasil, após o
período colonial. Este termo era utilizado como uma categoria de classificação social, onde a
palavra, caboclo tem um sentido pejorativo sendo ligado ao estereótipo negativo. No estudo
desenvolvido por Oliveira (1972), a identidade do índio brasileiro passa por um processo de
apagamento. O termo caboclo fica entremeado dentro da construção de uma raça superior
branca em detrimento de uma raça miscigenada que não se enquadra em nenhuma das
categorias. O caboclo torna-se uma categoria hibrida de duas raças, sendo destituído de
identidade como índio e como branco.
Os caboclos não têm identidade coletiva, portanto, são passiveis de manipulação
das raças intituladas como superiores. A política de branqueamento que será discutida
posteriormente, é entendida como uma forma, de quebrar a resistência da população negra.
Por outro lado, a busca incessante por uma identidade nacional, da luta coletiva
por direitos perante a sociedade e ao Estado, marca também o processo de resistência negra,
dentro de um contexto atualizado pelo acesso as políticas públicas.
Todo argumento teórico e histórico sobre o processo de resistência negra diante
do processo de exploração colonial vem desaguar na busca do entendimento sobre a exclusão
do negro diante das políticas governamentais. Principalmente da política de acesso ao
território, a qual está proposta neste trabalho dissertativo.
Portanto, antes de adentrar na discussão sobre as políticas públicas de acesso ao
território para as comunidades tradicionais, faz-se necessário articular dois conceitos
antagônicos sobre o que é terra e território para comunidades quilombolas.

1.2 – Conceituando território e terra para povos e comunidades tradicionais.
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Quando se fala em território devemos pensar o processo de ocupação do território
numa perspectiva coletiva, a territorialidade desses grupos, a ocupação das terras não se dá
por divisão de lotes em grupos individuais determinados previamente. O uso das terras é tido
como recurso de bem comum, servindo como manutenção e reprodução da vida em
sociedade.
A utilização das áreas pelos grupos locais obedece a um processo sazonal de
várias atividades que são desenvolvidas. Essas atividades no território podem ser agrícolas e
extrativas, uma vez que, tem por características comuns as formas de uso e ocupação em
conformidade com o ecossistema. A forma de utilização dos recursos pelos povos tradicionais
se dá de forma recíproca com a natureza, considerando os elementos naturais como fonte
importante de sobrevivência.
A construção da territorialidade toma por princípios básicos as relações
construídas pelo próprio grupo, como os laços de parentesco e vizinhança, que são assentados
numa relação de solidariedade e reciprocidade.
A territorialidade dos grupos étnicos vem sendo marcada por um processo
conflituoso de disputas por territórios. A relação de conflito entre os grupos étnicos e
sociedade pode ser assinalada dentro desse contexto.
Nos termos de O’dwyer (2002, p.24)

Do mesmo modo que a etnicidade emerge tipicamente num contexto conflituoso de
contato com a sociedade nacional mais ampla, a idéia de um território fixo,
delimitado, é esboçada no interior do grupo étnico quando este se vê compelido,
pelas frentes de expansão ou por setores politicamente influentes interessados em
suas terras, a ordená-las e demarcá-las. (...) sob pena de assistir impotente à sua
usurpação gradual e definitiva por outrem.

Observa-se que a trajetória dos grupos étnicos vem sendo pautada por conflitos na
disputa pela terra, passando a ser um acontecimento corriqueiro na vida e na memória social
desses povos.
Tomando por base o texto de Little (2002) destaca-se aqui o processo de
territorialização, das transformações que vem ocorrendo no Brasil nas ultimas décadas com o
processo de expansão das fronteiras agrícolas. O Estado se faz presente na sansão de leis que
alteram cada dia o processo de territorialização das comunidades tradicionais.
Ao conceituar o termo territorialização, o autor fala da dicotomia entre Estado e
populações tradicionais, onde a razão instrumental do Estado vem operacionalizar o território
em confronto com a razão histórica desenvolvida por comunidades tradicionais.
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Originalmente os quilombos foram se constituindo com a fuga dos escravos das
grandes fazendas de cana de açúcar situada no nordeste brasileiro. A consolidação dos grupos
se deu pelo estabelecimento de territórios autônomos no interior da colônia, que por sua vez,
vieram defender o direito de permanência, a partir de uma razão histórica de pertencimento ao
lugar. Esses territórios construídos por escravos foragidos, sobreviveram devido ao processo
de invisibilidade criado tanto por parte dos escravos, quanto por parte da criação de um
modelo capitalista, que por sua vez, pode incluir e excluir os indivíduos dentro de uma
sociedade hierarquizada. Ou seja, ela pode ser inclusiva, quando estes indivíduos contribuem
para as frentes econômicas e torna-se excludente para aqueles que não fazem parte do
processo e caem no esquecimento, tornando-se invisíveis aos olhos da sociedade.
Na perspectiva de Little (2002), a invisibilidade desses povos se dá por duas
lógicas diferenciadas. Se por um lado há uma aceitação dos modelos do sistema econômico,
onde a organização social dos grupos pode ser resultado da dinâmica capitalista. Por outro, há
uma negação desse modelo, sendo tomando por base a reciprocidade, o uso coletivo da terra
em contradição ao processo capitalista, onde é empregada uma lógica de reprodução das
relações sociais de forma diferenciada.
Ao falar de propriedade, o autor destaca duas categorias de entendimento. A
distinção entre terras públicas e terras privadas pode facilitar o entendimento sobre território.
Se as terras privadas são presididas pela lógica capitalista e individualista, tendo valor como
mercadoria para seus proprietários, que controla com exclusividade a parte que lhe pertence,
dando o direito de explorá-la para fins econômicos, as terras públicas e ou devolutas são
relacionadas ao controle do Estado. Elas pertencem a todos. É o Estado quem determina a
utilização das terras “supostamente” em benefício de uma coletividade. Para os povos
tradicionais a terra tem muito mais um valor de uso do que de troca, a terra é um bem coletivo
que é parte fundante na construção e manutenção da vida coletiva. A territorialidade está
calcada numa razão histórica que esteve sempre subordinada a uma razão instrumental. O
território é caracterizado para além do espaço físico, levando em consideração todas as
relações existentes entre os grupos.
Nas palavras de Little (2002, p.7-8) para os povos tradicionais há uma dicotomia
entre o publico e o privado:
No caso dos povos tradicionais do Brasil, uma grande semelhança pode ser
detectada nas distintas formas de propriedade social, que as afasta da razão
instrumental hegemônica com seu regime de propriedade baseado na dicotomia
entre privado e o público. Todavia, a razão histórica a elas subjacente incorpora
alguns elementos que muitas vezes são considerados como públicos – isto é, bens
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coletivos – mas que não são tutelados pelo Estado; ou seja, essa razão histórica
introduz coletividades que funcionam em um nível inferior ao nível do Estadonação. Por outro lado, incorpora elementos comumente considerados como privados,
no caso de bens pertencentes a um grupo especifico de pessoas, mas que existem
fora do âmbito do mercado. Como os territórios desses grupos se fundamentam no
arcabouço da lei consuetudinária, raras vezes reconhecida e respeitada pelo Estado,
as articulações entre esses grupos são marginas aos principais centros de poder
político. Mas é igualmente claro no registro etnográfico sobre os povos tradicionais
que eles estabeleçam territórios no sentido definido aqui.

Salienta-se que no caso de propriedades sociais, no interior de cada território há
também propriedades individuais, que são demarcadas por regras de acesso ao território,
instituídas pelo próprio grupo. Ou seja, o trabalho pode ser individual ou familiar, mas os
recursos são coletivos e pertence à comunidade.
O papel de racionalizar o território é uma construção do Estado, a propriedade
pública é controlada pelo Estado que, na realidade tende a beneficiar certos grupos de
cidadãos e ao mesmo tempo prejudicam outros.
Quando se fala de acesso ao território por povos tradicionais, vale ressaltar que a
divisão desta, em vários casos, se dá através das formas de parentesco, ou seja, as unidades de
parentesco funcionam como “unidades territoriais”. A divisão de propriedades entre
quilombos e indígenas, mesmo sendo formas de propriedades comuns se diferenciam, uma
vez que, para os quilombolas a terra deve ser tida como propriedade do grupo, com titulação
realizada pelo Estado. Para os grupos indígenas a propriedade não é titulada, cabe ao Estado
demarcar e tutelar os índios através de instituições governamentais.
Segundo Bandeira (1991) apud Little (2002, p.9) na propriedade do quilombo:

O controle sobre a terra se faz grupalmente sendo exercido pela coletividade que
define sua territorialidade com base em limites étnicos fundados na afiliação por
parentesco, co-participação de valores, de práticas culturais e principalmente da
circunstância específica de solidariedade e reciprocidade desenvolvidas no
enfrentamento de alteridade proposta pelos brancos.

A ocupação territorial agrupa outros elementos que, por sua vez, concede
representatividade aos grupos dentro de seus territórios. Um dos elementos fundamental na
demarcação dos territórios sociais é a memória coletiva do grupo. Dentro dos grupos sociais
podem ser encontrados vínculos sociais, tanto de ordem simbólica quanto rituais, eles são
formas de adotar o espaço utilizado sempre dotado de sentimentos e significações.
Para os povos tradicionais há uma importância fundamental do “lugar”. Os
territórios para estes grupos são fundamentados numa construção histórica, que fornece base
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para a reivindicação a um determinado território em disputa. A territorialidade não reside nas
leis e títulos, ela está calcada na memória coletiva do grupo, nos símbolos e nas identificações
que estes têm para com a sua área de pertencimento.
No trabalho desenvolvido por Arruti (1998), na comunidade de mocambo, temos
um claro exemplo da memória coletiva como um instrumento de mobilização política pelo
reconhecimento como remanescentes de quilombo. Para Arruti (1998) a comunidade buscou o
direito de acesso ao território se valendo da ancestralidade e de seu parentesco buscados na
memória coletiva. “sua memória tornou-se tão importante quanto os documentos escritos que
antes, no confronto com representantes dos poderes públicos, tinham o total privilegio”.
A busca pela reconstrução do território para essas comunidades tradicionais está
calcada na valoração afetiva, social e cultural do grupo que resiste ao processo de dominação
se valendo de um tempo imemorial, mas que é intrínseco na memória coletiva.
Portanto, o resgate da territorialidade a partir da memória coletiva dos povos e
comunidades tradicionais é uma estratégia de resistência que procura romper com a antiga
política de acesso ao território que vigorou no país a partir da lei de terras datada nos anos de
1850. Essa política, a qual será discutida no tópico seguinte, marca o processo exclusão negra
no que diz respeito ao acesso ao território como meio de manutenção e sobrevivência negra
no Brasil.

1.3 - A política de acesso ao território no Brasil.

Ao iniciar a construção do presente tópico faz-se necessário uma breve discussão
sobre a lei de terras sancionada no Brasil, datada nos anos de 1850, época do império e inicio
da demanda pelas terras antes doadas pelo governo Português no sistema de capitanias
hereditárias e divisão em lotes de terras denominados sesmarias.
Com as transformações ocorridas no século XIX, com a configuração do sistema
capitalista no mundo, a questão da terra passa a ser discutida no novo cenário econômico
mundial. Ao pautar várias discussões sobre as modificações comerciais e econômicas do
antigo sistema colonial, faz se necessário uma reavaliação da política de terras, uma vez que,
esta passou a ser incorporada a economia comercial, mudando a relação do proprietário com
esse bem.
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A terra, outrora, tida como forma de reprodução familiar baseada no sistema
escravista de produção se transforma em mercadoria com capacidade de gerar lucro. Esta,
além de ser meio de produção de bens de consumo passa a ter capacidade de gerar lucro ao
capital como imóvel. O caráter comercial da terra vem substituir o antigo status social
característico dos grandes engenhos de açúcar do Brasil colonial.
Segundo Martins (1983. p. 42-43)
Antes “posse” e “sesmaria” correspondiam a lógicas distintas e combinadas,
podendo a concessão de sesmarias ocorrer em terras já tomadas por posseiros,
problema que se resolvia pela superioridade jurídica da sesmaria e pelo vínculo de
dependência que tal superioridade supunha do posseiro em relação ao sesmeiro.
Agora, o espaço do camponês passa a seu um e o espaço do fazendeiro passa a ser
outro. (...) Trata-se de um campesinato moderno cada vez mais dependente do
mercado, um campesinato de homens livres, compradores de terras, cuja existência é
mediatizada por uma terra já convertida em mercadoria.

Com um sistema arcaico de distribuição de terras no Brasil herdado do sistema
colonial era preciso rever a situação e criar leis que pudessem mudar a concepção antiga da
valoração de terras e acompanhar as transformações ocorridas no mundo. A lei 601 de 1850
das terras seria a forma legitima para corrigir um erro do passado.
Outro fato atrelado à distribuição de terras foi a pressão pelo fim do tráfico de
negros. Sobre pressão de uma política internacional, principalmente da Inglaterra que visava
expandir seu mercado para o continente africano, o Brasil se vê obrigado a criar uma lei que
abolisse o tráfico de escravos e resolvesse o problema da falta de mão-de-obra.
Nos termos citado por Martins (1983, p. 41)
Antevendo o fim da escravatura, que decorreria necessariamente do fim do tráfico
negreiro da África para o Brasil, efetivado em 1950 devido a pressões do governo
inglês, as classes dominantes tomaram providencias de ordem legal para encaminhar
o processo de substituição do escravo sem prejuízo para a economia da grande
lavoura, principalmente café e cana. Tais medidas se concretizaram na lei de terras,
não por coincidência promulgada no mesmo ano de 1950.

Cabe ressaltar que, a Lei Eusébio de Queiroz instituída no mesmo ano de 1950
torna argumento de grande importância utilizado nos debates em torno das novas formas de
distribuição de terras no Brasil.
No Brasil a formulação de políticas de acesso ao território juntamente com a
escassez de mão-de-obra escrava estavam diretamente interligadas ao processo de
31

desenvolvimento econômico. Dessa forma, era necessária a formulação de leis que
ordenassem a regulamentação da terra distribuída no período colonial. Na época a posse era o
principal meio de aquisição da terra.
As terras doadas no sistema de sesmarias aos sesmeiros que não as ocupavam eram
devolvidas ao Estado. A lei de terras determinava que as terras doadas só fossem tituladas
mediante residência e produção. As terras devolutas3, ou não ocupadas, deveriam se tornar
propriedade do Estado e só poderiam ser readquiridas mediante a compra. Por outro lado, as
terras já ocupadas podiam ser regularizadas como propriedades privadas.
A lei de terras de 1850 viria para sanar dois problemas, a saber, a questão fundiária
e a imigração européia. A lei era pertinente devido ao fato que as terras devolutas só poderiam
ser concedidas mediante intervenção do Estado na realização da venda. As terras vendidas
serviriam como subsídio para custear a aquisição de mão-de-obra livre. Desse modo, a mãode-obra escrava seria gradativamente substituída.
Ao desenvolver seu estudo sobre a imigração e a crise do sistema agrário
brasileiro, Martins, (1973.p. 17) afirma que

O estrangulamento da economia colonial exigiu, assim, a adoção de uma política de
constituição de um mercado de trabalho que superasse o descompasso e forjasse as
bases de uma reprodução “natural” da força de trabalho. A criação das condições
institucionais do mercado livre de trabalho (propriedade capitalista da terra e
abolição da escravatura) associou-se, portanto, a uma política de imigração,
trazendo para o país o agente humano da realização da ideologia de transformação
do trabalhador em proprietário.

No tocante a imigração, as terras pertencentes ao Estado poderiam ser vendidas
aos imigrantes que poderiam naturalizar-se como brasileiros. Porém, os preços eram altos
tornando seletiva a aquisição por parte dos colonos. O processo de aquisição de terras
instituidos na lei de terras viria fortalecer ainda mais a concentração latifundiária, uma vez
que, poucos tinham capital para a aquisição da terra.
Para Martins (1983, p. 42)

A Lei de Terras transformava as terras devolutas em monopólio do Estado e o
Estado controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros. Os camponeses
não-proprietários, os que chegaram depois da Lei de Terras ou aquelas que não
tiveram suas posses legitimadas em 1850, sujeitavam-se, pois, como assinala na

3

O termo terras devolutas deriva da palavra devolução de terras. Ou seja, as terras doadas e não ocupadas
deveriam ser devolvidas aos doadores, neste caso à coroa portuguesa e posteriormente ao Estado brasileiro.
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época da abolição da escravatura um grande fazendeiro de café e empresário, a
trabalhar para a grande fazenda, acumulando pecúlio, com o qual pudessem mais
tarde comprar terras, até do próprio fazendeiro.

De acordo com a afirmação de Martins (1983, p. 42), torna-se evidente que a Lei
de Terras teve o propósito de separar a terra como meio de produção da força de trabalho.
Uma vez que, só poderia ser adquirida por meio da compra, a terra passou a ser equivalente de
capital. O que implicaria a uma idéia de que a posição de colono na terra poderia ser mudada
mediante o processo de acumulação e poupança de capital.
Nos termos de Gadelha (1987) apud Cavalcante (2005, p. 05),, “Após essa lei, em
regra, o governo cedia gratuitamente as terras a companhias que, por sua vez, as revendiam
aos imigrantes em condições lucrativas”. Nesse sentido, nota-se a importância da terra como
capital. Para Cavalcante (2005. p. 06):
Em pouco mais de vinte artigos, a Lei de Terra de 1850 tentou corrigir os erros
cometidos pelo Brasil durante o período colonial (nas concessões de sesmarias) e
início da independência até sua promulgação (o crescimento do número de posseiros)
e, dentro das possibilidades, promover a imigração a fim de substituir o trabalho
escravo. A Lei de Terra de 1850 é significativa no que se refere à ocupação da terra
no Brasil, pois a partir dela a terra deixou de ser apenas um privilégio e passou a ser
encarada como uma mercadoria capaz de gerar lucros.

Com o regulamento promulgado quatro anos depois da lei de terras, seria
regulamentada e executada a lei que determinava a todos os detentores de terra o registro nas
paróquias onde se encontravam.
O papel da igreja era de fundamental importância na realização de tal tarefa.
Segundo Guimarães (1968) apud Cavalcante (2005. p. 06) “os vigários paroquiais eram
responsáveis de receber as declarações com duas cópias, possuindo, o nome da terra possuída;
designação da freguesia em que está situada; o nome particular da situação, se o tiver; sua
extensão se for conhecida e seus limites”
A partir de então, dar-se inicio as repartições públicas com o objetivo de
sistematizar a distribuição de terras. A nomeação de representantes pela Repartição Geral das
Terras Públicas para os cargos de medição, descrição das terras devolutas promovendo sua
conservação.
Segundo Cavalcante (2005. p. 06)

Essa repartição era subordinada ao Ministério da Agricultura do Império. O
regulamento também determinava a criação de um órgão responsável para tais
realizações nas províncias. Nas províncias, cria-se o cargo de juiz comissário de
medição e a Repartição Especial das Terras Públicas. O juiz comissário era
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nomeado pelo presidente da província e não tinha o direito de recusar o cargo; pois,
se isso ocorresse, poderia ser multado. A repartição especial era constituída pelo
diretor geral (nomeado por decreto imperial), pelo fiscal tesoureiro, pelos oficiais,
pelos amanuenses e pelos porteiros-arquivistas. Também cabia à repartição criar os
distritos de medição, compostos pelo inspetor geral das medições (nomeado pelo
governo imperial sob proposta do diretor geral), pelos escreventes, pelos
desenhistas e pelos agrimensores.

O juiz comissário tinha a função de autorizar a medição e demarcação de terras já
registradas nas paróquias, uma vez feita a requisição por parte do proprietário. Devido a
pouca demanda por parte dos proprietários, sem a requisição dos trabalhos, os juizes em
poucas vezes os realizavam. A extinção desse modelo se deu em 1861 quando criado o
ministério da agricultura, Comércio e Obras.
Logo após 13 anos, também sem muita expressão e quase sem desempenhar
funções a comissão do Registro Geral e de Estatística de Terras Públicas foi criada e extinta.
Em 1876, foi criada a inspetoria de terras e colonização que perdurou até o fim do império.
Todo processo de registro e regularização da terra, criado durante o período do
império veio culminar na privação de pequenos posseiros e dos colonos durante a primeira
republica e repercute ainda hoje na questão agrária.
Na afirmação de Martins (1983, p. 43)
Ao mesmo tempo, já com a primeira constituição de 1891, as terras devolutas são
transferidas para o Estado e colocadas nas mãos das oligarquias regionais. Cada
Estado desenvolverá sua política de concessão de terras, começando aí as
transferências maciças de propriedades fundiárias para grandes fazendeiros e
grandes empresas de colonização interessadas na especulação imobiliária.

Com base nos autores citados verificamos no presente tópico, a constatação de que
a lei da terra de 1850 juntamente com a regulação em 1854 não surtiu efeitos quanto à
distribuição de terras no Brasil. A inspeção das terras ocupadas, posseadas e devolutas não
foram realizadas, sendo abandonada de vez em 1878.
Entende-se que, a lei de terras de 1850, nada mais foi que um processo político de
grupos da elite brasileira que davam sustentação ao Império, com o objetivo de dar
continuísmo ao processo de dominação política e econômica. Esses grupos constituídos em
sua grande maioria por fazendeiros representavam seus próprios interesses e a terra
continuaria sendo adquirida sem nenhum controle por parte do Estado. A não participação das
populações não brancas nesse processo é marcada por um tratamento desigual entre as raças,
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que posteriormente viria marcar a interpretação de várias correntes teóricas na sociologia
brasileira.
Ao enfocar os pensamentos teóricos a partir dos anos de 1930, percebe-se uma
progressiva interpretação dos pensadores brasileiros na leitura do processo de formação social
brasileiro, tomando o negro como ponto referencial.
Para iniciar a construção do tópico seguinte, será tomado como referência teorias
desenvolvidas por autores como Freire (1977), Fernandes (1978) Ianni (19987) Hasenbalg
(2005) buscando as orientações que conduzem ao processo de dominação e desigualdades
entre brancos e não brancos.
1.4 – As desigualdades raciais no Brasil.

Na construção deste tópico serão tomados por base quatro diferentes enfoques
sobre a desigualdade racial no Brasil.
A primeira explicação sociológica para se pensar a escravidão no Brasil e o legado
deixado por ela pode ser vista na interpretação de cunho culturalista desenvolvida por Freire
(1977). Para esse autor, as relações raciais no Brasil estavam pautadas em um modelo de
formação social proveniente desde o século XVI, marcadas pela influencia de dois fatores, a
saber, o sistema de produção baseado na monocultura latifundiária e, a escassez de mulheres
brancas entre os colonizadores seriam fatores que contribuíram para a formação de um
sistema patriarcal. A casa grande completava a senzala. Na interpretação das palavras de
Freire (1977) se na casa grande foi lugar de fortaleza, escola, capela, oficina entre outros, na
senzala era lugar do trabalho voltado para manutenção do patriarcalismo português.
Essa primeira corrente teórica se dá por volta dos anos 30, funda-se na tentativa de
negar as idéias de cunho racista, ressaltando a contribuição do índio e do negro para a
formação da cultura brasileira. Essas idéias apóiam-se na estratégia inclusivista adotada pelos
colonizadores portugueses e no forte processo de miscigenação racial e sustentam a visão de
“democracia racial” conferida ao Brasil. Negou-se a relação entre a discriminação racial e as
oportunidades econômicas e sociais. O marco dessa linha de pesquisa é Gilberto Freyre.
As oportunidades econômicas e sociais abertas aos negros não sofriam as
interferências discriminatórias de raça. Para Freyre (1977, p. 52):

Talvez em parte alguma se esteja verificando com igual liberalidade o encontro, a
intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições diversas, ou antes,
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antagônicas, de cultura, como no Brasil. É verdade que o vácuo entre os dois
extremos é enorme; e deficiente a muitos respeitos a intercomunicações entre as
duas tradições de cultura. Mas não se pode acusar de rígido, nem de falta de
mobilidade vertical (...) o regime brasileiro, em vários sentidos sociais, um dos
mais democráticos, flexíveis e plásticos.

De acordo com Castro (1998), a segunda linha de pesquisa, desenvolvida entre os
anos 30 e 50, buscou entender as diferenças que conferiram especificidade às relações raciais
no Brasil. As investigações nesse momento tentaram compreender a construção da
democracia racial e sua possível difusão para outros países. O foco dessas pesquisas era o
Estado da Bahia. Ali, ao contrario da suposta democracia racial, verificou-se a prevalência do
preconceito. Porém, a explicação deste não assentava em diferenças de raça, mas sim
desigualdades de classe. Os estereótipos e preconceitos contra negros não eram reconhecidos
como verdadeiramente discriminatórios.
Por volta dos anos 50 e 60, surge a terceira linha de interpretação, especialmente
no Sul e Sudeste do país. O Brasil experimenta o crescimento da indústria de massa –
impulsionado pela política de substituição de importações – gerando oportunidades de
emprego, particularmente em São Paulo, berço dessas mudanças estruturais. A questão que se
colocava, era a da integração do negro na emergente sociedade industrial ainda marcada pelo
preconceito.
Acreditava-se na incompatibilidade das práticas racistas – necessárias à
manutenção da sociedade escravocrata – em relação às novas bases sociais, econômicas e
legais da emergente sociedade de classes. Assim, as práticas escravistas eram vistas como
“hiatos culturais” que seriam preenchidos com o crescimento da sociedade industrial e de seu
aparato burocrático-legal.
Fernandes (1978) afirma que não há correspondência estrutural e funcional entre
situação de raça da população de cor e as possíveis situações de classe configuradas de acordo
com a ordem social competitiva – há uma demora cultural. As formas de acomodação racial,
típicas do regime de castas e estamental, associados à escravidão, não sofreram a repercussão
necessária com a desagregação desse regime e a emergência da estrutura do sistema de
classes. Assim, os mecanismos de dominação racial permaneceram intactos e a reorganização
da sociedade não afetou a concentração racial da renda, do prestígio social e do poder préestabelecidos, isso ao menos de forma significativa.
Manteve-se, de forma anômala, a situação de raça típica da ordem social
desaparecida, a população de cor se apresenta “como um sucedâneo” da antiga plebe rural e
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urbana. A primeira fase da revolução burguesa, fins do séc. XIX até meados do séc. XX,
respondeu aos interesses econômicos, sociais e políticos dos grandes fazendeiros e dos
imigrantes. A segunda fase subordinou-se aos interesses econômicos, sociais e políticos da
burguesia formada na fase anterior, ou seja, em larga medida, das classes altas e médias da
população branca. Nos termos citados por Fernandes (1978, p.390)

Antes, por simples inércia, a concentração racial compacta da renda, do prestígio
social e do poder era suficiente para resguardar um padrão absoluto de
desigualdade racial. Agora, que essa concentração começa a apresentar indícios de
que está deixando de ser compacta, outros mecanismos entram em jogo, para
resguardar e fortalecer a distancia econômica, social e cultural que sempre separou
o “branco” do “negro” em São Paulo. (...) Impotente e desorientado, vê o
“preconceito de cor” insinuar-se pelos meandros das relações de classes, solapando
ou diluindo suas aspirações mais construtivas de integração social e corrompendo o
clima moral dos ajustamentos raciais. Em suma, descobre que “pertencer ao
sistema”, “tornar-se gente” e “ser igual ao branco” são coisas distintas e que
possuem muitas gradações.

Mesmo em São Paulo, onde o regime de classes se desenvolveu de forma mais
intensa no Brasil, as relações raciais se sobrepõem às relações de classes, pois, estas de forma
fragmentária, unilateral e incompleta abrangem, coordenam e regulam aquelas. Para
Fernandes, a única força dinâmica irreprimível que pode corrigir as desigualdades raciais é a
expansão da ordem social competitiva, mas isso a partir de uma “homogeneização do sistema
social” que depende de influxos espontâneos por natureza lentos e instáveis. Além disso, há o
perigo de uma conciliação entre as formas de desigualdades da sociedade de classes e as
desigualdades raciais herdadas do período precedente.
Outro autor de destaque nessa linha de interpretação é Ianni (1987). Segundo este
autor, o sentido da libertação do escravo, assenta na transformação da força de trabalho em
mercadoria, pois para isso necessita-se que o trabalhador seja livre. Nessas condições, a força
de trabalho pode ser comprada e utilizada para a produção do lucro. Esse foi o sentido
fundamental da abolição. Impôs-se a humanização do escravo, sua libertação. Porém, o
percurso que marca a passagem do escravo para o cidadão só se torna claro se passar pela
mercantilização da força de trabalho.
Para Ianni (1987)
Apesar de serem frequentemente apresentadas como naturais, as diversidades
raciais escondem muitas desigualdades. A história do povo revela que há
diversidades raciais que são criadas e recriadas no interior das desigualdades sociais.
Aliás, as características raciais são produzidas socialmente nas relações entre
diferentes etnias. Nesse sentido é que raça, o preconceito racial e o racismo são
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produtos das relações entre membros de grupos que se consideram e agem como
diferentes, desiguais.

Na interpretação dos termos citados pelo autor, as análises sobre o negro se
fundamentam nas tendências e significados expressos na consciência de classe. Assim, o autor
considera que relação de discriminação que se estabelece entre as raças – categoria abstrata –
expressa parcialmente a relação mais profunda que emerge no âmbito das tensões entre as
classes.
A partir dessa consideração, Ianni (1987) afirma que a ideologias raciais do negro,
do mulato e do branco indicam a formação de consciências sociais incapazes de apreender os
significados reais das situações dos grupos, não ultrapassam os limites fenomênicos das
relações interpessoais e/ou intergrupais, pois não os insere na estrutura de classes.
Discorrendo sobre a dinâmica das relações raciais, Ianni (1987) afirma que o
racismo se dá nas dinâmicas das relações sociais, levando em consideração as implicações
políticas, econômicas e culturais. O que promove a mudança da etnia em raça é a dialética das
relações sociais. Em outras palavras, elas se dão em função das condições de produção e/ou
relativamente às relações dos homens com o produto do seu trabalho, relação de dominaçãosubordinação. Assim, “a discriminação, as barreiras, os estereótipos organizados em
ideologias raciais, operam como componentes ativos recorrentes num sistema societário que,
de conformidade com a estrutura de dominação vigente, deve ser preservado” (IANNI, 1987,
p. 337). As distinções que se operam entre grupos racialmente diversos e desiguais
expressam, de forma mistificada, relações de dominação-subordinação.
A quarta linha de interpretação das desigualdades raciais no Brasil, segundo
Castro (1998), surge por volta dos anos 1970 e 1980, a partir dos escritos de Carlos Hasenbalg
e Nelson Vale Silva. Esta linha interpretativa verifica a possibilidade do racismo e do
crescimento industrial capitalista coexistirem. Sendo assim há uma relação entre a
discriminação e benefícios simbólicos e materiais, na medida em que a desqualificação dos
não-brancos confere aos brancos os benefícios. Assim, a discriminação é refuncionalizada na
sociedade industrial. Vale ressaltar que essa linha não considera o legado escravista como a
variável determinante.
Dois

questionamentos

importantes

sobre

as

desigualdades

raciais

são

desenvolvidas nessa linha de pesquisa, a saber, a primeira questão está voltada para a
segregação geográfica dos grupos raciais (concentração dos negros nas regiões mais
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subdesenvolvidas do país). A segunda leva em conta que as práticas discriminatórias e a
violência simbólica sobre os negros, se reforçam mutuamente, o que impede sua mobilidade
fazendo com que eles diminuam suas aspirações deixando de disputar por melhores espaços
na sociedade. No que se referem às representações, os próprios negros internalizam uma autoimagem desfavorável, construída por um processo de dominação que contribui ainda mais
com a segregação.
A ideia de uma democracia racial é vista por Hasenbalg (2005) como um falso
caráter harmonioso das relações raciais no Brasil. Ao ser comparado com outras sociedades
multirraciais, o Brasil passa a ideia de um país onde a igualdade de oportunidades para
pessoas de cor se faz de forma não segregadora. Que estas pessoas são integradas na cultura e
comunidade nacionais.
Hasenbalg (2005. p.18-19), afirma que

Esta visão otimista da singularidade da situação racial brasileira contém uma meia
verdade. Quando são feitas comparações internacionais, o Brasil distingue-se pela
ausência de formas extremas e virulentas de racismo. (...) se for considerada a
distancia entre os ideais e as práticas raciais brasileiras, a “democracia racial” é um
poderoso mito. Sua função, como instrumento ideológico de controle social, é
legitimar a estrutura vigente de desigualdades raciais e impedir que a situação real se
transforme numa questão pública.

Esse breve resumo das linhas de interpretação das desigualdades raciais propicia
uma visão geral do problema das desigualdades raciais no Brasil e as diferentes formas de
interpretá-lo.

1.5 - A política de imigração e deslocamento da mão-de-obra escrava no Brasil.

Após exposição dessas quatro linhas teóricas, salienta-se que, a substituição da
mão-de-obra escrava não se deu de forma homogênea nem se deu nesse mesmo período. A
proposta de agora em diante se resume em discutir as políticas de inserção social de uma
classe e o “esquecimento” de outra.
Durante esse processo de criação de políticas para uma mão-de-obra livre, o
imigrante não veio substituir por completo o trabalho escravo. Ao contrario do proposto, o
tráfico interno de mão-de-obra escrava proveniente das regiões monocultoras em decadência
no nordeste foi deslocando para as regiões sul e sudeste devido as grandes monoculturas de
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café – importante produto para a economia nacional da época – recebendo grande parte desses
escravos.
Ao avaliar as conseqüências sociais da abolição e do processo migratório no
Brasil, Hasenbalg (2005.p.162) afirma que a abolição do escravismo é vista como uma linha
divisória do desenvolvimento histórico brasileiro, marcada por um trio formado por
fazendeiro-empresário-imigrante, onde não é coincidência, com algumas exceções, que a
historiografia brasileira replique o processo histórico ignorando os ex-escravos, dando pouca
atenção a suas acomodações como indivíduos livres.
A diferenciação entre o processo de abolição entre a região nordeste e sudeste se
deu de duas formas distintas. No nordeste a população escrava era reabsorvida dentro de uma
relação de trabalho estabelecida pela dependência senhorial, fazendo expandir as fileiras de
trabalhadores e moradores, bem como em menor escala os assalariados rurais. A abolição
ocorreu sem grandes reajustes e os ex-escravos foram incorporados a varias frações do
campesinato nordestino, condicionado a imobilidade econômica e social da região.
Para Genovese apud Hasenbalg (2005. p.163)

(...) sua própria posição de classe e a auto-imagem correspondente dependiam das
características gerais de senhorio numa sociedade altamente estratificada antes que
na escravidão per se. Para eles, o senhorio patriarcal poderia aparecer como uma
questão moral – como a única base adequada de vida civilizada –, mas o
escravismo era uma possível forma dela. A transição para o trabalho livre ostensivo
foi, de fato, uma transição para várias formas de dependência que, muito antes,
tinham lançado raízes paralelamente ao próprio escravismo.

Por outro lado, na região sudeste a situação de ex-escravos e da população de cor
livre se deu de forma diferenciada. “O problema do trabalho foi resolvido”, uma vez que, se
estabeleceu uma clara relação entre abolicionismo e imigracionismo. A Situação de exescravos e homens livres de cor caia no esquecimento vez que era resultado do clima de
pessimismo racial do fim do século XIX. Dessa forma, o progresso era entendido como
exigência principal do branqueamento do país. No sudeste o escravismo era tido como um
obstáculo à modernização econômica.
Para resolver o problema da mão-de-obra e estabelecer uma política ideológica de
branqueamento da raça brasileira a solução seria estimular a imigração européia. Nos termos
de Cardoso (1962) apud Hasenbalg (2005. p. 165)

O braço livre desejado era o braço estrangeiro, sem mácula, não o braço do liberto
ou do negro degradado pela escravidão. Esse, ao contrario, passava a ser
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considerado em si mesmo, independentemente do sistema escravocrata, como causa
de ociosidade, marasmo, dissolução. O que fora fruto da escravidão passava a ser
confundido com sua causa e tido como fator de imobilismo e atraso.

Tomando por base o autor citado acima, a imigração aparecia não só apenas como
respostas aos problemas da mão-de-obra, mas também como um projeto de modernização
econômica a longo prazo, uma vez que a política de branqueamento no Brasil era algo tão
desejável.
De acordo com Costa (1977) apud Hansenbalg (2005.p. 165)

(...) fora primordialmente a promoção de brancos, de homens livres. A adesão dos
escravos viera depois. Nascera mais do desejo de libertar a nação dos malefícios da
escravatura, dos entraves que esta representava para a economia em
desenvolvimento, do que o propriamente do desejo de libertar a raça escravizada
em beneficio dela própria, para integra-la à sociedade dos homens livres.
Alcançando o ato emancipador, abandonou-se a população de ex-escravos à sua
própria sorte.

Ao citar a autora Hasenbalg (2005) nos deixa clara a intenção da política de
imigração em apenas resolver o problema de ordem econômica deixando a população de exescravos fora do contexto social e econômico da época. Deslocados, estes estariam fadados a
lógica submissa de aceitação das relações de poder na busca de manutenção da sobrevivência.
Para Fernandes (1978) com a desintegração do regime escravista, a mudança no
status da população de ex-escravos e mulatos não refletiu-se numa modificação ampla de sua
posição social. Para Fernandes (1978) apud Hasenbalg (2005. p.79)
À falta de preparo para o papel de trabalhadores livres e ao limitado volume de
habilidades sociais adquiridas durante a escravidão acrescentou-se a exclusão das
oportunidades sociais e econômicas, resultantes da ordem social competitiva
emergente. Os ex-escravos e homens livres de cor foram relegados a margem
inferior do sistema produtivo, dentro de formas econômicas pré-capitalistas e áreas
marginais da economia urbana.

Dessa forma, o processo de degradação dos ex-escravos e homens livres de cor, o
desregramento social e a pobreza dariam-se por causa de uma integração deficiente dos
mesmos no novo sistema estruturado pela lógica excludente do capitalismo emergente.
Mesmo com a abolição da escravidão ainda persistia um modelo arcaico de
relações raciais que tinha por função regular as relações entre senhores e escravos. A relação
de submissão se manteve, bem como o padrão tradicional de concentração racial de poder,
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riqueza e prestígio. Ou seja, superioridade de uma raça sobre a outra devido a um modelo
persistente do preconceito e discriminação mesmo depois da destruição do sistema escravista.
Na leitura de Fernandes (1978. p.193) nota se que, o autor não vê a discriminação
racial e o preconceito como resultado da mudança do status do negro. Segundo ele:
(...) a persistência desse preconceito e discriminação constitui um fenômeno de
atraso cultural. As atitudes, comportamentos e valores do antigo regime social
referentes às relações raciais são mantidos em relações histórico-sociais em que
estão em conflito aberto com os fundamentos econômicos, legais e morais da
ordem social vigente. A esse respeito, as manifestações de preconceito e
discriminação raciais, nada têm a ver com a competição ou rivalidade entre negros
e brancos nem com o agravamento real ou possível de tensões raciais. Elas são a
expressão de mecanismos que, de fato, perpetuam o passado no presente. Elas
representam a continuação da desigualdade racial tal como se dava no antigo
sistema de castas.

Tendo em vista a afirmação de Fernandes (1978), assegura-se que os problemas de
discriminação estão atrelados à questão cultural. O modelo de relações assimétricas só será
resolvido mediante alcance de posições de classes equivalente àquelas ocupadas por brancos.
Contrário ao pensamento de Fernandes (1978), Cardoso (1962) argumenta que o
preconceito e discriminação racial após abolição do escravismo tomam uma nova conotação
que perpassa pelas relações raciais como forma de estimular a assimetria entre as raças. Essa
se dá alem do campo cultural. Nos termos de Cardoso (1962) apud Hasenbalg (2005. p.84):
O preconceito e a discriminação raciais eram características intrínsecas do sistema
escravista. No entanto, a coerção dos senhores e a incapacidade legal dos escravos
eram suficientes para assegurar a exploração dos escravos. Com a abolição do
escravismo e o advento da igualdade, os negros emancipados começaram a frustrar
as expectativas do grupo branco e ameaçar o monopólio de certas posições sociais
em mãos de brancos. Nessas circunstancias, o significado e funções do preconceito e
discriminação raciais são alterados, visto que era necessário criar mecanismos
sociais que, em nome de uma desigualdade natural, permitissem a acomodação dos
negros a um sistema assimétrico de posições e privilégios. Desta forma, as praticas
racistas após a abolição são ativadas pelas ameaças reais ou imaginárias feitas pelos
negros à estrutura de privilégios sociais dos brancos.

Na leitura do autor citado acima, nota-se que as relações assimétricas entre as duas
raças estavam intimamente ligada a relação de poder de uma classe sobre a outra e que o fim
do escravismo poderia sim inverter na relação de domínio entre brancos e negros. Para tanto,
preconceito e discriminação raciais eram mecanismos sociais capaz de dar continuidade às
diferenças existentes.

42

Em sua interpretação sobre discriminação e desigualdades sociais no Brasil
Hasenbalg (2005. p.35) afirma que:
O escravismo foi uma experiência histórica crucial para os negros nas Américas.
Além de seu significado econômico, a importância da relação senhor / escravo,
como relação em que as clivagens de classe e raça coincidiam quase perfeitamente,
reside nas formas em que moldou a tradição cultural e os padrões de organização
social do grupo racial subordinado.

Percebe-se que, para além do significado econômico do escravismo no Brasil, o
autor ressalta a divisão de classes e raça, prevalecendo o domínio e superioridade do branco
colonizador em torno de um processo de dominação calcado na desvalorização de ex-escravos
e homens livres de cor.
Torna-se evidente que em todo processo de construção de nação, todas as políticas
governamentais do período colonial até a Constituição Federal de 1988 vêm ao encontro de
uma ideologia elitista, havendo a valorização de uma raça supostamente superior (italianos,
alemães, dentre outros) em detrimento dos negros descendentes africanos.

Considerações parciais

Ao discorrer sobre a trajetória do negro no processo de formação social brasileira,
considera-se que em todo processo de construção política, social e econômica, o negro sempre
esteve mantido fora das prioridades do país. Entende-se que, as atitudes políticas
desenvolvidas na tentativa de almejar o sucesso econômico jogam por terra toda contribuição
do negro, seja ela social, cultural ou econômica.
Mesmo com todo processo de dominação da raça negra no Brasil, os quilombos
são formas de resistência negra desde o período colonial e atualmente o termo quilombo se
tornou sinônimo de luta política de resistência e busca por espaço na sociedade brasileira.
A política de terras criada concomitante com a abolição do tráfico de escravos em
1850, veio dar forma ao processo de exclusão do negro quanto a conquista do território, uma
vez que, a ideologia de branqueamento da sociedade brasileira estava voltada para a inclusão
de descendentes europeus e negação da classe negra como parte constituinte no processo de
formação sócio-cultural brasileira.
A lei de terras serviu como forma de exclusão de grande parcela da sociedade
brasileira, os ex-escravos e homens livres de cor não foram inseridos na política de terras de
1850. A prioridade era dada aos colonos europeus na tentativa de torna-los proprietários. Mais
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tarde a terra como fonte de renda para a ideologia capitalista de muitos colonos, tornava
sinônimo de empobrecimento, vez que demandava investimentos subsidiados pelo Estado.
Não tendo esse apoio os colonos se viam obrigados a vender suas terras.
Segundo Martins (1973, p.148) “Um único comprador, o Banco União de São
Paulo, adquiriu, entre 1890 e 1891, de cinco proprietários, terrenos que somavam 268,62 há,
ou 27,8 % da área do núcleo colonial na mesma ocasião”. A falta de manejo com a terra, por
parte dos colonos, principalmente de procedência italiana contribuiu com o processo de
concentração de terras. Assim de acordo com o autor supracitado, entende-se que o sistema
latifundiário vigente no Brasil, tem suas origens com a distribuição e mercantilização da terra.
Os enfoques teóricos abordados na construção do primeiro capítulo nos dá uma
breve concepção da disparidade social em que se encontrava o negro dentro do contexto
social brasileiro. Há uma falsa idéia de democracia racial, um discurso de igualdade entre
raças que na prática ainda não é visível. Cabe às políticas públicas, efetiva aplicabilidade para
desfazer um processo de exclusão social proveniente desde o período colonial.
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CAPITULO II - POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO AO TERRITÓRIO PARA
COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UM DIREITO DIFERENCIADO.

Antes de adentrarmos na discussão sobre política numa visão estadista, busca-se
num primeiro momento o entendimento do conceito de igualdade, na perspectiva liberal de
clássicos como Locke (2006) e Rousseau (1999) indo ao encontro da perspectiva de igualdade
para Lummis (2000). Num segundo momento discute-se as concepções de Estado máximo e
mínimo baseando-se nos estudos de Clauss Offe (1984), do papel do Estado tido como forma
de manutenção da ordem vigente, para em seguida falar sobre direito, sobre as políticas de
acesso ao território para as comunidades remanescentes de quilombos, ancorados na
Constituição Federal de 1988.

2.1 - As políticas de acesso ao território no parecer do Estado.

As discussões nas ciências sociais que têm como referência o outro, o diferente em
relação aos povos ocidentais, historicamente foram marcadas por uma visão etnocêntrica. A
percepção das diferenças funciona como uma forma de ‘escudo ideológico’ que justifica a
ocupação territorial que submete ou destrói o outro. (FRANCO, 2000).
Discussões clássicas do liberalismo político apresentam problemas semelhantes no
que diz respeito à diferença entre os homens. Na intenção de falar sobre igualdade e diferença
entre os homens na sociedade, seguem-se abordagens de Rousseau (1999) e Locke (2006) do
princípio da desigualdade e da igualdade entre os homens.
Para Rousseau, a desigualdade não é produto da natureza humana, ela começa a
ser sentida com o desenvolvimento da sociedade. Rousseau (1999, p.211-12) afirma que o
homem no primeiro estado de natureza, ou seja, antes do surgimento da propriedade, não
encontra “nada tão manso como ele”, limita-se pelo instinto e pela razão “a proteger-se do
mal que o ameaça, é contido pela piedade natural de fazer ele próprio mal a alguém, sem a
isso ser levado por nada, mesmo depois de tê-lo recebido”.
A estabelecerem relações e conviver em sociedade, os homens passam a exigir
deles próprios, qualidades diferentes das demandadas no primeiro estado de natureza, a
moralidade começou a se fazer presente em suas ações. Assim, a bondade de outrora
adequada ao puro estado de natureza não mais se enquadrava ao novo estado.
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No novo estado, ainda de acordo com Rousseau (1999), as ocasiões de ofender
outrem se tornaram mais freqüentes e a vingança passa a existir no lugar das leis. A piedade
dos homens no primeiro estado de natureza foi afetada, porém, mesmo menos tolerantes, os
homens desenvolveram de forma singular suas faculdades, situaram-se no exato meio termo
entre a “indolência” do estado primitivo e a petulante atividade do amor próprio, e esta,
segundo o autor, foi possivelmente a época mais feliz e duradoura. O gênero humano deveria
sempre permanecer nesse estado, pois tal é a “verdadeira juventude do mundo”. Os
desenvolvimentos posteriores levaram à decadência da espécie humana, pois enalteceram o
indivíduo e não o coletivo. Portanto, enquanto os homens

se aplicaram apenas a obras que um homem podia fazer sozinho e as artes que não
precisavam do concurso de várias mãos, viveram tão livres sadios, bons e felizes
quanto o poderiam ser por sua natureza e continuaram a usufruir entre si as doçuras
de um relacionamento independente. Mas a partir do instante em que um homem
necessitou do auxilio do outro, desde que percebeu que era útil a um só ter
provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o
trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos
risonhos que cumpria regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a
escravidão e a miséria germinarem e medrarem com as searas (ROUSSEAU, 1999,
p.213).

Segundo Rousseau (1999), o trabalho conferia ao homem que o empreendesse,
seja na colheita de um alimento, na caça de um animal ou no cultivo da terra, propriedade
sobre o fruto do seu trabalho. O trabalho do lavrador lhe confere direito sobre o produto do
seu trabalho e também sobre o solo cultivado. Como os talentos dos homens sempre foram
diferenciados, o mais forte realizava mais obras, o mais esperto tirava maior proveito da sua,
o mais engenhoso criava meios de amenizar o trabalho. Assim, um homem se destacava
sobrepondo o outro, criando a idéia de inferioridade e superioridade nas relações humanas.
As trocas sociais de diferentes produtos ocasionavam maiores ganhos a alguns e
menores a outros. Assim, as desigualdades naturais se estendem com essa desigual
combinação, tornando as desigualdades entre os homens mais sensíveis e mais duradouras. Na
sociedade civilizada há uma busca individual pela glória e pela honra por meio da distinção
econômica, política, moral ou intelectual.
De outro ponto de vista, não tanto divergente do autor citado anteriormente, Locke
(2006) afirma que o estado de natureza se caracteriza pela total liberdade do homem para agir
e regular as posses e as pessoas de acordo com sua conveniência, por ser um estado de
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igualdade, onde poder e jurisdição são recíprocos, ninguém tendo mais do que o outro. Para
Locke (2006, p.24), o “estado natural tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos
obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que a consultem, por serem iguais e
independentes que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou
nas posses”. Há a necessidade de preservar toda a humanidade executando tudo – reparação
e/ou restrição – que seja razoável para consecução desse objetivo.
De acordo com o mesmo autor, existem inconvenientes quando da punição das
infrações à lei de natureza, pois um homem no estado de natureza pode efetuar a punição,
sendo juiz em causa própria, o que possivelmente resultaria em excessos. A concordância
mútua em formar uma comunidade, constituindo um corpo político, seria necessária para
evitar esses excessos (que ocorreriam mesmo com a presença de um monarca). Assim, os
homens poderiam efetuar acordos e promessas entre si, preservando o estado de natureza.
Tendo em vista os termos citados por Paixão (2003,) entende-se que, tanto
Rousseau quanto Locke são considerados pensadores liberais. A matriz liberal baseia-se no
ideal de que os homens são iguais, como pode ser verificado, nas concepções de Rousseau e
de Locke. Essa matriz também baseia-se na legitimidade da propriedade e do liberalismo
político e econômico, como pode ser confirmado na abordagem de Locke. Além disso, a visão
sobre o ser humano do pensamento liberal foi bastante inspirada em Rousseau.

O homem era um ser de natureza fundamentalmente boa, capaz de se indignar com
as injustiças do mundo. [...] Todo ser humano nasce livre e igual e possui
direitos que são naturais e universais. [...] Enfim, todo ser humano –
independentemente de sua condição de origem – é digno e nesta condição deve ser
mantido. (PAIXÃO, 2003, p.142, grifo meu).

Percebe-se que a noção clássica de direito está relacionada à idéia de promoção
dos direitos humanos e da cidadania universais, obliterando-se as marcas identitárias e a
história dos diferentes grupos. Essa concepção política clássica liberal não considera o
diferente. Assim, em virtude da diversidade cultural existente no Brasil e em especial na
região Norte do Estado Minas Gerais, emerge-se uma questão crucial, a da diferença, ou seja,
de como situar o lugar e os direitos das minorias em relação à maioria.
Dentro do sentido neoliberal a igualdade pregada pelo Estado, principalmente
depois da segunda guerra mundial, a palavra toma um discurso ideológico, uma construção
global como tentativa de sanar os problemas no mundo. Segundo o autor Douglas Lummis
(2000) o termo igualdade tomou um contexto ideológico inventado pelos países
desenvolvidos na tentativa de minimizar a diferença. Portanto, o termo se tornou sinônimo de
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desenvolvimento econômico com a proposta de reduzir a diferença. Ou seja, uma política
neoliberal onde os menos desenvolvidos poderiam alcançar o desenvolvimento através da
produção econômica. Assim, o mundo se organizaria em um único sistema econômico capaz
de reduzir as desigualdades sociais. Para tratar as pessoas de forma justa, muitas vezes é
necessário trata-las de forma desigual, por outro lado, tratá-las como se fossem todas iguais
não significa tratá-las com justiça.
Nos termos de Lummis (2000, p. 98):

A igualdade como justiça é um juízo de valor que se refere à forma como as
pessoas devem ser tratadas; refere-se a relações entre pessoas. A igualdade como
semelhança, no entanto, é uma alegação de fato; pressupõe características que são
comuns a todas as pessoas. Pode-se extrair um juízo de valor dessa alegação,
porém, quando se utiliza a igualdade no sentido de semelhança como um juízo de
valor, a alegação pode referir-se não a um fato já existente, mas sim a um fato que
deveria ser criado. Quando essa noção passa a ser relacionada com poder, as
conseqüências podem ser terríveis.

Interpretando as palavras do autor, entende-se que a noção de igualdade para o
Estado não pode ser vista apenas como um tratamento igual para todos, ou seja, cada grupo
social tem sua especificidade.
O direito, a proteção social para comunidades tradicionais vem sendo pautada em
um Estado de Bem Estar Social, onde o Estado se posiciona como provedor dos benefícios em
função de uma minoria. De acordo com Esping Andersen (1991) deve haver uma política de
proteção social, onde o papel do Estado é construir uma rede de proteção dando à sociedade a
noção da partilha de direitos sociais, culturais e materiais entre seus membros.
Nessa concepção, os direitos são entendidos como suporte da criação de sistemas
de proteção social, ou seja, funciona como um instrumento de construção da cidadania, os
direitos sociais se instituem através da cooperação social dos indivíduos amparados pelo
Estado.
Em concordância com a teoria de um Estado de Bem Estar Social, nosso
entendimento sobre o Estado brasileiro ancora-se na ideia de um Estado máximo capaz de
orientar a sociedade e seus processos.
Tomando como ponto de partida a teoria levantada por Offe (1984) sobre os
equívocos na interpretação do Estado capitalista, partilhamos a ideia de que o Estado deve ser
compreendido além de um aparelho ideológico visto apenas como um instrumento de
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manipulação de uma classe dominante.
De acordo com Offe (1984. p.123)
A visão alternativa parte do pressuposto de que o Estado em absoluto favorece
interesses específicos. Em vez disso, ele protege e sanciona instituições e relações
sociais que, por sua vez, constituem o requisito institucional para a dominação de
classes do capital. O Estado nem está a serviço nem é “instrumento” de uma classe
contra outra. Sua estrutura e atividade consistem na imposição e na garantia
duradoura de regras que institucionalizam as relações de classes especificas de uma
sociedade capitalista. O Estado não defende os interesses particulares de uma
classe, mas sim os interesses comuns de todos os membros de uma sociedade
capitalista de classes.

O conceito de Estado capitalista utilizado por Offe (1984) refere-se à instituição
do poder político em conformidade com a produção de bens materiais construídos pelo
capital. Uma vez que o capital acumulado é proveniente do capital privado, o Estado depende
dessa acumulação para manter o poder e a ordem. É através dos mecanismos tributários que o
Estado mantém as políticas públicas direcionadas à sociedade dentro do sistema capitalista.
Desse modo a acumulação é o ponto de referência com o qual o Estado mantêm as
condições de exteriorização do seu poder através da política, sendo legitimado por um apoio
majoritário. O Estado capitalista uma vez instituído se caracteriza por quatro determinações
funcionais que passa pela privatização da produção, da dependência dos impostos, da
acumulação como ponto de referencia e da legitimação democrática.
Nos termos de Offe (1984. p. 125):
Podemos definir agora “a política” do Estado capitalista como o conjunto de
estratégias mediante as quais se produzem e reproduzem constantemente o acordo e
compatibilidade entre essas quatro determinações estruturais do Estado capitalista.
A política é, nesse sentido, somente o aspecto dinâmico da estrutura estatal.(...)
Nossa tese consiste em afirmar que existe uma e somente uma estratégia geral de
ação do Estado. Ela consiste em criar as condições segundo as quais cada cidadão é
incluído nas relações de troca.

Tomando por base a citação acima, entende-se que Offe (1985) defende uma
política do Estado capitalista, onde o modelo consiste em criar medidas e condições para que
todos os sujeitos jurídicos introduzam as relações de trabalho. Desse modo, a estratégia do
capitalismo não se fundamenta em uma proteção especial a um certo interesse de classe, e sim
ao interesse geral de todas as classes tomando por base as relações de troca capitalista.
Acredita-se que a leitura da política estatal realizada a partir de clássicos como
Rousseau e Locke nos dá uma breve interpretação das concepções políticas de Estado. Com o
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passar dos anos a política de Estado vem sendo remodelada bem como suas variadas
interpretações. O que pode ser afirmado, independente de qualquer enfoque, é que o Estado
sempre buscou condições de exercer seu poder sem perder a legitimidade.

2.2- O Papel dos movimentos negros na instituição do Art. 68 ADCT Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias nas políticas de acesso ao território.

Ao iniciar o processo de escrita do presente tópico ressalta-se a importância dos
movimentos sociais negros na busca pela legitimidade dos direitos quilombolas. A luta do
movimento negro tem como ponto de referencia a reparação do processo de discriminação
sofrida pelo negro na sociedade brasileira. Portanto, cabe inicialmente conceituar o
entendimento sobre movimentos sociais tomando por base autores que discutem o tema.
Autores como Touraine (1977), Gohn (1995), entendem que os movimentos
sociais são formas de reforçar a organização da sociedade em prol de uma coletividade.
Para Gohn (1995. p. 44) os movimentos sociais são:
Ações sociais de caráter sóciopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a
diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um
campo político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir
de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, litígios e
disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade
decorre da força do principio da solidariedade e é construída a partir da base
referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo.

De acordo com a autora, entendemos que os movimentos sociais desenvolvem
ações em busca de transformação das práticas de dominação política e econômica na tentativa
de construir uma sociedade baseada nos princípios da coletividade.
Para Touraine (1977) os movimentos sociais podem ser entendidos como ações
coletivas, ligadas as lutas por um interesse comum de uma determinada sociedade, na
pretensão de angariar mudanças dentro de determinado contexto social ou cultural. Na busca
pela compreensão dos movimentos sociais, Gohn (2004, p. 145) ao citar Touraine, afirma que
os movimentos sociais são resultado das vontades coletivas.
“Eles falam de si próprios como agentes de liberdade, de igualdade, de justiça
social ou de independência nacional, ou ainda como apela à modernidade ou à
liberação de forças novas, num mundo de tradições, preconceitos e privilégios”
(Touraine, 1978:35). Eles, movimentos, não seriam heróis coletivos,
acontecimentos dramáticos, mas simplesmente parte do sistema de forças sociais
dessa sociedade, disputando a direção de seu campo cultural. Ao mesmo tempo,
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Touraine assinalou que os movimentos são as forças centrais da sociedade por
serem sua trama, o seu coração. Suas lutas não são elementos de recusa, marginais
à ordem, mas ao contrário, de reposição da ordem. Ele chegou a postular que a
sociologia contemporânea seria o estudo dos movimentos sociais, pois tratar-se-ia
de um objeto de análise que traz o ator social de volta.

Na interpretação dos termos citados pela autora, buscando compreender a teoria de
Touraine, confirma-se que os movimentos confrontam uma classe, uma categoria social com a
outra. No caso do movimento negro o principio é a busca pelo reconhecimento, ou seja, a luta
contra uma classe dominante.
Por outro lado, os movimentos sociais podem ser entendidos dentro de uma nova
perspectiva. Eles podem ser interpretados como representações de variados interesses e
valores. Para Castells (2008) movimentos sociais são sistemas de práticas sociais
contraditórias que tem por finalidade transformar a estrutura do sistema. Eles podem ocorrer
através de ações revolucionarias ou não, numa relação entre classes, ou com o poder do
Estado.
Segundo CASTELLS (2008. p. 94-95)

Em primeiro lugar movimentos sociais devem se entendidos em seus próprios
termos: em outras palavras, eles são o que dizem ser. Suas práticas (e sobretudo as
suas práticas discursivas) são auto definição (...) Em segundo lugar, os movimentos
sociais podem ser conservadores, revolucionários, ambas as coisas, ou nenhuma
delas. Afinal concluímos (espero que em definitivo) que não existe uma definição
pré-determinada no fenômeno da evolução social, e que o único sentido da história é
a história que nos faz sentido. Portanto do ponto de vista analítico, não há
movimentos sociais “bons” ou “maus”. Todos eles são sintomas de nossas
sociedades e todos causam impactos nas estruturas sociais, em diferentes graus de
intensidade e resultados distintos que devem ser determinados por meio de
pesquisas.

Na compreensão do autor citado acima, torna-se claro que os movimentos podem
ser distintos, mas com uma característica em comum, através da resistência buscam romper
com uma ordem vigente e conquistar um espaço na sociedade
A partir da organização social em busca pelos mesmos ideais o movimento negro
começa a exercer sua capacidade de articulação política buscando reconhecimento junto ao
Estado brasileiro através de lutas pela melhoria de qualidade de vida, de educação, moradia,
enfim pela aceitação social, política e cultural do negro na sociedade brasileira.
Nos anos de 1930, precisamente no ano de 1931 é fundado o Movimento da Frente
Negra que tinha como marco ideológico o combate à discriminação racial. Esse movimento
discutia os meios de colocar em pratica medidas de educação, trabalho e cultura para os
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antigos escravos e seus descendentes. A noção de reparação no processo de discriminação do
negro no Brasil é uma luta antiga e que foi discutida pelo movimento negro em graus
diversos, tornando difusa nos anos de 1970.
O movimento negro, como muitos outros movimentos envolvidos na luta contra a
ditadura militar dos anos 1964/1985, não deixou de lados suas reivindicações, seus ideais de
reparação ao processo histórico de exclusão do negro. Nesse mesmo período foi fundado o
Movimento Negro Unificado – MNU que lutava veementemente pelo direito às políticas
sociais.
Com o processo de Durban4 nos anos de 1990 os movimentos negros pelo Brasil
se intensificaram desempenhando papel de fundamental importância na constituição de
direitos para os negros. O processo de Durban deu origem a articulação de ONGs e
movimentos negros. Segundo SAILLANT (2009. p. 211). “As organizações brasileiras
provinham de todas as regiões do país, tanto rurais (e.g., quilombolas, amazonenses) quanto
urbanas. A mobilização, segundo opinião geral, de homens e mulheres do movimento foi
excepcional”.
Os governos brasileiros que se formaram após o período da ditadura militar
prepararam uma série de ações pensadas para a futura conferencia de Durban em 2001. Foi
inserido no projeto da nova Constituição Federal, precisamente no ano de 1987, disposições
provisórias no sentido de preservar a cultura afrobrasilieira com os artigos 215 e 216. Esse
seria um passo em resposta das reivindicações históricas do movimento negro. A Constituição
Federal de 1988 introduziu medidas favoráveis aos afrodescendentes. Em termos foram
instituídos direitos relativos ao combate ao racismo, de direito a terra e proteção cultural dos
quilombos.
Durante esse mesmo período foi criada a Fundação Cultural Palmares que tinha o
objetivo de apoiar e valorizar o patrimônio afro-brasileiro. Esta fundação posteriormente seria
a instituição criada pelo governo com o propósito de intermediar as políticas voltadas às
comunidades quilombolas, assunto que será discutido no tópico seguinte.

4

A conferência de Durban África do Sul foi uma conferencia mundial convocada pelas Nações Unidas para a
reorganização das políticas públicas. Em Durban deram visibilidade a temas essenciais como direitos humanos,
meio ambiente, direitos reprodutivos, gênero e pobreza, entre outros.
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Torna-se evidente que os debates e as ações ligadas às reparações e políticas
sociais voltadas para as comunidades quilombolas tiveram seu principio histórico muito antes
de Durban, uma vez que, o movimento negro era latente em busca de ações afirmativas. Esse
período marca uma progressiva maturação política do Estado brasileiro no que se refere às
políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas.
O sentido das reparações para o movimento negro se transforma em ações
afirmativas através de políticas públicas fundadas no principio de equidade e de pluralismo.
“Para o movimento negro brasileiro, a noção de política afirmativa teve uma boa acolhida”.
(SAILLANT 2009. p. 211).
Cientes da possibilidade de conquista de seus direitos o movimento das
comunidades remanescentes quilombola engajam num intenso processo de articulação através
dos movimentos sociais e políticos com o propósito de chamar a atenção e dar maior
visibilidade para a causa.
A pressão social leva as instituições públicas a dar maior atenção a causa,
reconhecendo um tratamento diferenciado dentro do cenário das políticas públicas e sociais.
As reivindicações históricas dos remanescentes quilombolas aliado ao movimento negro são
estratégias de tornar legitima a luta pela reparação dos direitos.
O movimento das comunidades remanescentes de quilombos aliados aos demais
movimentos fizeram com que o Estado brasileiro promovesse o reconhecesse essas
comunidades. O reconhecimento perpassa pelas instituições públicas que, de maneira
declarada reconhecem oficialmente as demandas por políticas públicas para essas
comunidades. Dentre elas podemos citar o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, FCP – Fundação
Cultural Palmares, a SEPIPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Universidades Públicas, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e as
prefeituras municipais onde estão localizados os territórios quilombolas, todos, a seu modo
desempenham papel importante no reconhecimento e promoção das políticas públicas para
quilombolas.
Desse modo os movimentos negros rearticularam ideologias durante a assembléia
constituinte de 1988, dando continuidade aos movimentos reforçando sua retórica sobre a
idéia de reparação dos danos causados pela escravidão, pela discriminação do negro nas
relações sociais de trabalho, políticas públicas básica de saúde, moradia e educação.
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Os movimentos negros hoje são tidos como um dos mais importantes movimentos
no cenário político brasileiro, esse movimento tem acompanhado os processo de construção
de leis que legitimam as políticas sociais voltadas para as comunidades remanescentes de
quilombos apontando falhas no tratamento da causa pelas instituições governamentais.
Enfim, todo processo de criação de leis não são obras de um Estado protetor
pautado na simples vontade de tratar bem os cidadãos negros. As leis são fruto de lutas
políticas dos movimentos e suas parcerias, assunto que será tratado no tópico seguinte.

2.3 - Constituição Federal de 1988 e o processo de instituição das políticas públicas de
acesso ao território com a participação da comunidade cientifica.

Com o reconhecimento do Estado brasileiro do direito das comunidades
remanescentes de quilombos, instituído pela Constituição Federal de 1988, é assegurada à
propriedade das terras através do artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT.
Ao tratar a legislação referente aos direitos de acesso e titulação dos territórios
para comunidades quilombolas, enfatizar-se-á aqui de forma resumida e diacrônica
(cronológica), os processos e finalidades das leis que instituem o direito de acesso ao
território.
A primeira lei relativa ao direito a terra para comunidades quilombolas foi
instituída em artigo da Constituição Federal de 1988. Neste, é concedido aos remanescentes
das comunidades de quilombos o título de suas terras ancestrais. Diante de lacunas no texto
constitucional de 1988 abre se então regulamentações na tentativa de resolver problemas
referentes à interpretação da mesma.
Em 1995 é proposto o projeto de Lei 627 de 13 de junho à câmara dos deputados.
Esse projeto procurava regulamentar o procedimento de titulação de propriedade imobiliária
aos remanescentes quilombolas. No mesmo ano de acordo com (OSÓRIO, 2005) é criada a
Portaria 25 que estabelece normas para reger os trabalhos de identificação e delimitação das
terras ocupadas por comunidades de quilombos, sobre responsabilidade do Grupo Técnico
que através da portaria 307 estabelecia a competência ao INCRA demarcar e titular as
comunidades de quilombos existentes em áreas públicas federais ou arrecadadas pela união
mediante processo de desapropriação.
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A medida provisória de número 1.911 do ano de 1999 atribuiu competência ao
Ministério da Cultura para a implementação do disposto no artigo 68 da ADCT, alterando a
lei numero 9649/995. No mesmo ano a portaria 447 do Ministério da Cultura atribui ao
presidente da FCP a competência para praticar e assinar os atos destinados ao efetivo
cumprimento do artigo 68 da ADCT.
Nos anos 2000 é apresentado o projeto de lei 3198/00 instituindo o estatuto da
igualdade racial, do senador Paulo Paim pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do
Sul. Que estabelecia medidas de proteção a quem sofreu ou sofre discriminação em função de
raça, etnia ou cor.
Um ano mais tarde é regulamentado o processo administrativo para identificar,
reconhecer, delimitar, demarcar, titular e registrar as áreas dos remanescentes de quilombos
pelo decreto 3912 de 10 de setembro de 2001, baseando na lei 9649/98.
Em 2002 ocorre o veto pelo presidente da república ao Projeto de Lei 129/95 que
pautava na regulamentação do direito a propriedade das terras das comunidades
remanescentes de quilombos e o procedimento para a titulação, com base no artigo 68 da
ADCT.
Após o veto presidencial é criado o decreto de 13 de maio de 2003 constituindo
um grupo de trabalho para rever as disposições do decreto 3912 de 2001 e propor as
modificações nos instrumentos legais que regulamentam o artigo 68 da ADCT. No mesmo
ano o decreto 4883 de 20 de novembro transfere as competências de delimitação e
demarcação das terras das comunidades de remanescentes quilombolas para o Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA. Na mesma data o decreto 4887 estabelece critérios para o
reconhecimento, identificação, delimitação, demarcação e titulação dos

territórios

quilombolas e a competência dos órgãos federais.
Com a eleição do novo governo federal foi instituído um Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI) responsável pela revisão e modificação dos instrumentos vigentes que
regulamentam o artigo 68 dos ADCT. Após estudos e discursos realizado por esse grupo foi
editado o decreto 4887/2003.
A instituição do decreto 4887/2003 na intenção de propor modificações na
legislação vigente sobre a regularização de territórios de comunidade de quilombos edita dois
decretos. O decreto 4883 de 2004 e o 4887 de 2004.

5

Esta lei regulamentava a competência geral dos ministérios.
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O decreto 4883 de 2004 transferiu a competência de delimitação das terras dos
remanescentes das comunidades quilombolas do Ministério da Cultura para o Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA determinando que as demarcações estabelecidas na lei
10683/ 2003 ficariam sobre responsabilidade do MDA/ INCRA, para expedição dos
respectivos títulos das terras.
Com esse feito, compete ao Ministério da Cultura a assistência e
acompanhamento junto ao MDA e o INCRA das ações de regularização fundiária como
tentativa de garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades
de quilombolas. A transferência de competência obrigou o INCRA e suas superintendências
em cada região a se adequarem e remontarem uma nova estrutura para atender essa nova
demanda pela política de acesso ao território.
Segundo OSÓRIO (2005. p. 33).
O novo processo de regularização fundiária estabelecido pelo decreto 4887/2003
adota dispositivos fixados pelas normas internacionais de direitos humanos das
quais os Brasil é Estado parte, especialmente na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e tribais, tais como: a
autodefinição, para fins de declarar a condição de remanescência de quilombo; a
adoção do conceito de território, abrangendo toda a terra utilizada para a sua
reprodução física, social, econômica e cultural, além da titulação coletiva das terras.

Desse modo, o decreto 4887/2003 ao reconhecer a definição do quilombo como
território coletivo perpassa a autonomia do grupo, o regime comum da terra, a territorialidade,
a identidade coletiva e autodefinição dos agentes sociais como pertencentes a um determinado
grupo.
De acordo com o decreto 4887/2003 estes grupos devem possuir uma trajetória
histórica de pertencimento a um determinado território ao qual vivem ou pretendem pleitear.
Cabe ressaltar que as autodefinições devem ser certificadas pela Fundação Cultural Palmares,
sendo um requisito parcial para inicio de procedimento de titulação pelo INCRA6.
Na Instrução Normativa 16/2004 fica previsto que:
A possibilidade de desapropriação das áreas particulares que incidam nos territórios
quilombolas desde que os títulos de propriedade não estejam invalidados por
nulidade, prescrição ou comisso. Em se tratando de posse de domínios da união,
por particular que incida nas terras dos remanescentes dos quilombos, será aberto
processo administrativo para retomada da área.

6

A titulo de exemplo pode ser citada as portarias da FCP de numero 19/2004 e 35/2004 tornando público o
registro e a certificação de varias comunidades remanescentes de quilombos a qual destaco a comunidade de
Brejo dos Crioulos/MG, objeto da presente pesquisa.
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Outro ponto a ser destacado é a portaria 6/2004 que institui o cadastro geral dos
remanescentes de comunidades quilombolas na Fundação Palmares. Ao cadastro geral cabe
registrar em livro próprio da declaração de autodefinição de remanescência, previsto no artigo
2º do decreto 4887/2003 sendo pertencente como patrimônio da FCP.
Para reconhecimento do território quilombola o Decreto 4887/2003 exige um
relatório técnico de

identificação por profissionais especializados, principalmente

historiadores e cientistas sociais. Nesse processo, são firmadas parcerias entre o INCRA,
universidade e organizações não governamentais.
Em 2004 é regulamentado o decreto 4887/2003 pela instrução normativa de
numero 16 pelo INCRA. A portaria numero 06 de março do mesmo ano institui o Cadastro
Geral de Remanescentes das comunidades de Quilombos da Fundação Palmares,
autodenominadas de “Terras de preto”, “Comunidades Negra” “Mocambos” e “Quilombos”
dentre outros.
Todo processo pela regulamentação das políticas voltadas ao acesso ao território
vem desaguar no Decreto 4887/2003, o qual ainda encontra-se em tramite no STF. Portanto
existem várias questões não resolvidas pelo decreto 4887/2003 quanto ao processo de
regularização dos territórios. Mesmo avançando no cenário internacional o decreto 4887/2003
ainda encontra barreiras na sua aplicação, principalmente no tocante a solução dos conflitos
fundiários e simplificação dos procedimentos de titulação das terras.
Ao referir-se as limitações do Decreto 4887/2003, Osório (2005) destaca o
processo de titulação muito longo, prevendo o cumprimento de no mínimo 14 etapas
administrativas e judiciais para titulação final das terras.
O quadro a seguir mostra as etapas do processo de regularização e titulação dos
territórios.
Instrução
Etapa

Procedimento

Decreto4887/03

Normativa 16/04INCRA

01.
Impulso
procedimento

02.

Declaração

ao

de

Poderá ser iniciado de oficio pelo
INCRA ou por requerimento de
qualquer interessado. Corresponde
à simples manifestação da vontade
da parte, apresentada por escrito
ou verbalmente, caso em que será
reduzida
a
termo
por
representantes do INCRA.
A autodefinição será demonstrada
por simples declaração escrita da

Artigo 3º, §, 3º

Art. 6º, Caput
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autodefinição
remanescentes
comunidades
quilombos

com
de
de

03.
Inscrição
da
autodefinição
como
remanescente
de
comunidade de quilombo
no cadastro Geral junto a
FCP, que expedirá a
respectiva certidão de
registro

04-

Identificação

delimitação

da

e
área,

realizado pelo INCRA

05.
Elaboração
Relatório Técnico
Identificação

de
de

06. Publicidade

07.
Notificação
de
ocupantes e confinantes
da área delimitada.

08.
Prazo
para
apresentação
de
contestação ao Relatório
Técnico

09. Consulta a órgãos e
entidades

comunidade. Devem constar os
dados de ancestralidade negra,
trajetória histórica, resistência à
opressão cultos e costumes.
Deverá
ser
realizada
por
representante legal da associação
comunitária, ou, na falta desta, por
pelo menos cinco membros da
comunidade. Será registrada por
funcionário da FCP (Art. 1º, § 2º,
portaria n. 6 de 1º de março de
2004). Quando já houver processo
administrativo instaurado pela
FCP, esta emitirá diretamente a
certidão de registro (Art. 3º, § 1º,
portaria n. 6 , de 1º de março de
2004).
1º) Levantamento ocupacional:
cadastramento
das
famílias
remanescentes de comunidades de
quilombos e dos demais ocupantes
e presumíveis detentores de titulo
de domínio relativo a área;
2º)levantamento
cartorial:
levantamento da cadeia dominial
completa dos títulos de domínio;
3º)levantamento topográfico:
Para
realizar
medição
e
demarcação
dos
limites
confrontações da área;
4º) mapas e memoriais descritivos.
Realizado pela Divisão Técnica do
INCRA, devendo conter todas as
informações produzidas na etapa
anterior.
Publicação do extrato do edital de
reconhecimento, por duas vezes
consecutivas, no D.O. da união e
no D.O. do Estado no qual se
localiza. A publicação do edital
também será afixada na sede da
prefeitura municipal onde se situa
o imóvel.
Notificação feita pelo INCRA, a
ocupantes e confinantes, sobre o
procedimento de titulação do
território de quilombos.
Após a publicação do edital e a
notificação referida na etapa
anterior, os interessados têm 90
dias para oferecer contestação às
conclusões do Relatório Técnico, a
ser encaminhado ao INCRA, junto
com as provas pertinentes.
O
Relatório
Técnico
com
informações
produzidas
nos
levantamentos será enviado aos
seguintes órgãos e entidades, para
que, no prazo comum de 30 dias,

Art. 2º, caput e §, 1º

Art. 3º Art. 7º, §
1º

Art. 3º, § 4º

Art. 7º, § 2º

Arts. 4º, 8º, 9º e
Art. 7º, I a III

10º

Art. 10º

Art. 7º, Caput e § 1º

Art. 11, I a IV e §
1º

Art. 7º, § 2º

Art. 11, § 2º

Art. 9º

Art. 12

Art. 8º, I a VI

Art. 13, I a IV
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10. Analise da situação
fundiária do território
pleiteado, considerando a
incidência de títulos
públicos e privados.

11.
Procedimento
desapropriatório ( quando
sobre a área incidir titulo
de domínio particular).

12. Procedimento de
reassentamento
dos
ocupantes
não
quilombolas
13. Outorga do titulo
coletivo de propriedade

14. Registro Cadastral do
Imóvel titulado em favor
dos remanescentes das
comunidades
de
quilombos.
15. Registro do titulo
Registro de imóveis.

opinem IPHAN; IBAMA; SPU;
Ministério
do
Planejamento;
Orçamento e Gestão; FUNAI;
Secretaria Executiva do Conselho
de Defesa Nacional; FCP.
1º) Quando a área ocupada incidir
sobre território da marinha,
marginais de rios, ilhas e lagos: a
expedição do titulo ficará a cargo
da SPU, juntamente com o
INCRA;
2º) Quando a área incidir sobre
terras de propriedade dos Estados,
do Distrito Federal ou Municípios:
o INCRA encaminhará os
processos
para
os
entes
responsáveis pela titulação;
3º) Quando a área ocupada estiver
sobreposta
a
unidades
de
conservação constituídas, áreas de
segurança nacional, faixa de
fronteira ou terras indígenas:
atuarão em conjunto INCRA,
IBAMA, Secretaria Executiva do
Conselho de Defesa Nacional,
FUNAI e FCP
Serão realizados procedimentos de
vistoria e avaliação do imóvel. É
obrigatório estudo prévio sobre a
autenticidade e legitimidade do
titulo de propriedade, mediante
levantamento da cadeia dominial
do imóvel até a sua origem.
Haverá
indenização
das
benfeitorias de boa fé, quando
couber.
A outorga do titulo à comunidade
se dará em nome da respectiva
associação legalmente constituída,
sem qualquer ônus financeiro. O
titulo será coletivo e pro –
indiviso, com obrigatória inserção
de clausula de inalienabilidade,
imprescritibilidade
e
impenhorabilidade.
Será procedido pelo INCRA, sem
ônus de qualquer espécie.

Art. 10, 11 e 12

Art. 14, I a II

Art. 13, caput e§§ 1º e
2º

Art. 14, IV

Art. 14

Art. 19

Art. 17, caput
parágrafo único.

e

Art. 22, caput
parágrafo Único

e

Nos termos da Lei Federal de
Registros Públicos, nº. 6.015/73

Art. 17, caput e
parágrafo único.

Art. 22

Art. 17, caput

Fonte: OSORIO (2005. p. 39-41)

O processo de titulação das terras para remanescentes quilombolas é uma tarefa
que demanda tempo e recursos econômicos. Segundo OSORIO (2005.p. 36):
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A quantidade de etapas a cumprir, aliada à necessidade de adoção de procedimentos
judiciais como desapropriação ou reassentamento involuntário de particulares
residentes no interior das áreas e/ou de negociações com outros órgãos do governo
federal, Estados e Municípios para a solução de conflitos de uso do solo (área de
reserva ambiental, faixas de fronteira, marinha etc.), podem exaurir o procedimento
em termos de tempo de tramitação e dispêndio de recursos financeiros, não
contribuindo pra a realização de um processo massivo de titulação das áreas das
comunidades remanescentes de quilombos.

A falta de critérios para solucionar os conflitos fundiários é também ponto de
limitação do decreto 4887/2003. Este identifica os conflitos do uso da terra que incidem nos
territórios quilombolas, no caso de a área está dentro de um domínio particular, o MDA, e
INCRA ficam responsáveis pelo procedimento desapropriatório indenização das benfeitorias
de boa-fé.
Ao assinar o decreto de desapropriação da comunidade negra rural de Brejo dos
Crioulos, cabe ao INCRA e o MDA acionar os mecanismos para a possível titulação coletiva
do território dentro de um período de 2 anos, assunto que será abordado no capítulo seguinte
quando fala-se do movimento pela retomada do território.
Os órgãos responsáveis deverão atuar na contenção dos conflitos com o interesse
do Estado. Porem, “não está claro quais seriam esses interesses do Estado a prevalecer sobre
os territórios ou parte dos territórios de quilombos, nem os instrumentos a aplicar nesses
casos”. (OSÓRIO, 2005. p. 36).
Outras três limitações vista no decreto 4887/2003 se referem primeiramente a falta
de associações.

Há dificuldade para a constituição associações de comunidades de

quilombos, vez que, o decreto exige das comunidades a criação de associações legalmente
registradas que as representem. A segunda limitação é a ausência da participação dos
quilombos na gestão, monitoramento das ações de titulação das terras. A terceira e última se
refere à necessidade de registro imobiliário, ou seja, o decreto trata dessa necessidade do
registro cadastral junto ao INCRA, mas nada menciona sobre o registro imobiliário dos títulos
que são imprescindíveis para dar validade e produzir efeitos contra terceiros.
Portanto, os procedimentos de regularização fundiária pautados no Decreto
4887/2003 consistem em um conjunto de medidas no campo jurídico, físico e social a serem
adotadas pelo poder público na intenção de expedir títulos de propriedade de terras em favor
das comunidades remanescentes de quilombos.
Em síntese do discurso sobre a lei constitucional da política de acesso ressalta-se o
papel das ciências sociais na orientação e aplicação do artigo 68 da ADCT. Como reza o
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artigo a definição de quilombo deve se dá a partir da própria atribuição do grupo social, de
seus membros, por sinais e emblemas que sejam considerados socialmente e não por um
observador externo que podem manipular as identidades étnicas. Apenas os fatores
socialmente relevantes são considerados para diagnosticar e assinalar os membros de um
grupo. Advindos da área das ciências sociais, os antropólogos a partir da prática etnográfica
não interferem, apenas mobilizam e orientam a aplicação do artigo 68 da ADCT.

A participação dos antropólogos nesse processo, por meio da elaboração dos
relatórios de identificação, deu-se numa conjuntura de pressão do movimento negro,
com a criação de mecanismos de representação, como a Comissão Nacional
Provisória de Articulação de comunidades Negras Rurais Quilombolas (CNACNRQ
- 1996) que passaram a exigir dos órgãos governamentais a aplicação do preceito
constitucional. (O'Dwyer), 2002. p. 17-18).

Ao passo que há uma intensa participação das ciências sociais na luta pelo
reconhecimento dos direitos étnicos e territoriais, como comunidades rurais negras e terras de
preto, os antropólogos tem desempenhado papel importante no reconhecimento de grupos
étnicos diferenciados e na conquista de direitos territoriais das populações tradicionais rurais.
Nos termos de Geertz (1989) apud O’dwyer (2002, p. 21) “os antropólogos detém o “saber
local” sobre os povos e grupos que estudam, fazem de sua autoridade experiencial um
instrumento de reconhecimento público de direitos constitucionais”.
A participação dos profissionais das ciências sociais garante uma interpretação no
estudo dos fenômenos sociais, fornecendo uma explicação para o sentimento de participação
social dos grupos e fomentam a discussão sobre o tema, expondo as representações que estes
povos têm de seu território.
A construção desse trabalho, denominado “laudos e pareceres administrativos” ou
“processos de identificação de grupos étnicos e dos territórios” reivindicado por grupos
remanescentes de quilombo são solicitados pelas instituições estatais, principalmente quando
prevalece um contexto de tensões e conflitos por territórios.
Há que se chamar atenção para o papel do antropólogo na realização dos laudos e
perícias. Cabe a ele o papel de identificar a estruturação interna e seus processos sociais.
Segundo O’dwyer, (2002, p.24):

Ele não deve revestir-se de uma autoridade acadêmica que supostamente o capacita
a infirmar ou mesmo negar a identidade de grupos étnicos e, ainda, definir as suas
fronteiras ante outros segmentos da sociedade nacional, pois indubitavelmente, em
ultima análise, cabe aos próprios membros dos grupos étnicos se auto-identificarem
e elaborarem seus próprios critérios de pertencimento e exclusão, mapeando
situacionalmente as suas fronteiras étnicas.
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Portanto, o papel do antropólogo não é o de definir e sim contextualizar os grupos
dentro de suas próprias categorias nativas de auto-afirmação.
Os relatórios desenvolvidos na identificação dos grupos étnicos adotam o método
do trabalho de campo que incorpora a análise critica da antropologia para o estudo sobre as
comunidades negras rurais. Os relatórios de identificação estão voltados para o modelo do
nativo, onde o trabalho de campo é capaz de fornecer uma visão interpretativa na abordagem
dos processos sociais. A realização de pesquisas de campo junto aos grupos étnicos veio
angariar benefícios que estão garantidos na constituição brasileira de 1988.

2.4 - Resistências na aplicação das leis quanto à política de acesso ao território.

Mesmo sendo um direito constitucional, a aplicação desse direito ainda é um
entrave que perpassa tanto pela questão legislativa quanto pela questão prática. Em
decorrência de vários conflitos de ordem interna e externa, o processo de regularização dos
territórios quilombolas é um ato que demanda recursos de ordem material e humana em sua
concretização, o que na maioria das vezes torna-se impasse na instituição da política pelo
Estado.
Neste tópico, ao discutir a resistência na aplicação do direito ao acesso ao
território, destaca-se os conflitos que de certo modo emperram a aplicação das leis e decretos
constitucionais.
Acredita-se que a resistência na aplicação da política de acesso ao território para
comunidades tradicionais é, num primeiro momento, devido ao jogo de interesses de uma
parcela expressiva de grandes proprietários de terras, que buscam através da agroindústria
legitimar a utilização de grandes quantidades de terra para a reprodução do sistema capitalista,
capaz de gerar lucros e tributos ao Estado. A terra nesse sistema torna-se um bem valioso,
onde o interesse individualista do capital sempre sobressai aos interesses coletivos.
Segundo Gawora (2011, p. 30)

A discussão da maioria das comunidades tradicionais está hoje orientada para
assegurar o território. A razão disto está associada aos conflitos com outros atores
sociais bem mais poderosos, que já ocuparam ou querem ocupar o território das
comunidades tradicionais. Podem ser conflitos com empresas do agronegócio ( por
exemplo soja, cana, ou outras monoculturas), com empresas agroflorestais ( por
exemplo plantações de eucalipto), com empresas da pecuária, com empresas da
mineração, com hidrelétricas ou outros atores fortes e desastrosos.
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Num segundo momento, a falta de informação, articulação e mobilização dos
grupos tradicionais os colocam alheios ao processo, aos direitos instituídos pelo Estado, na
tentativa de regular a discrepância entre as classes. Para tanto, a ausência de conhecimento
dos direitos encontra-se na falta de informação por parte dos grupos.
Nos termos citados por Costa (2011, p. 57-58-59)
“Qualquer grupo social seja indígena, remanescente de quilombo ou comunidade
rural singular para acessar o direito coletivo a que se vincula necessita
primeiramente tomar conhecimento dos artigos constitucionais que dizem respeito a
sua especificidade. (...) Dezenas de quilombolas existentes na região tomaram
conhecimento do direito específico através de diversas dinâmicas como a realização
de estudos de impacto ambiental dada a construção de hidrelétrica no rio
Jequitinhonha, a realização de pesquisas nas comunidades, divulgação ela mídia
regional dos processos vividos por outras comunidades rurais, a aproximação ao
movimento social regional, a busca das administrações municipais em conseguir a
implantação de projetos do governo federal vinculados a política especifica para as
comunidades negras rurais, Brasil quilombola e a atuação da Igreja por meio da
Comissão pastoral da Terra e, por fim, a divulgação pelo movimento dos sem terra
que se dissemina na região, que passou a disseminar o conhecimento sobre o direito
específico das comunidades remanescentes de quilombo”.

Tendo em vista as considerações do autor, percebe-se claramente a ideia de que os
processos de reconhecimento são frutos das articulações locais em contraposição a resistência
ainda vista na instituição do direito à terra. Com o acesso a informação, as comunidades têm
reivindicado seus direitos, uma vez que, no total 84 comunidades do Norte de Minas Gerais
solicitaram junto a Fundação Palmares o reconhecimento como comunidades remanescentes
de quilombos. O que antes era visto até mesmo como fator negativo,ou seja, pertencer à
categoria quilombola, afirmação depreciativa, inculcada por valores e ideologias da classe
dominante, atualmente e sinônimo de luta por direitos.
No norte de Minas Gerais a resistência de fazendeiros diante dos grupos
tradicionais é um dos percalços encontrado pelo Estado e suas instituições para instituir e
aplicar a política de acesso ao território, um direito assegurado pelo artigo 68 dos ADCT.
As pressões políticas dos grupos sociais chocam com uma estrutura
preestabelecida há anos. O Estado ao afirmar o direito de uma minoria depara com
resistências de parte da população, que com perspectivas contrárias as políticas sociais de
acesso ao território, impedem até mesmo de forma conflitiva o posicionamento do mesmo.
Na abordagem do processo pela retomada e titulação da comunidade negra rural
de Brejo dos Crioulos, município de São João da Ponte / MG, feita no terceiro e ultimo
capítulo, será retomada a narrativa dos conflitos, da resistência quanto ao processo de
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reocupação e territorialização dessa comunidade que se auto-afirma como remanescente de
quilombo.

Considerações parciais

A política de acesso ao território, objeto de nosso estudo é a de maior relevância
dentro do conjunto de políticas públicas apresentadas pela própria comunidade de
remanescentes de quilombos. Não que as outras políticas de educação, saúde dentre outras,
não sejam relevantes. Elas estão contidas nos Programas Brasil Quilombola e Agenda Social
quilombola, o qual pretende reunir um conjunto de ações e propostas para esses povos. Neste
caso, o conjunto desses dois programas visa contemplar o fortalecimento de grupos
discriminados, dando lhes acesso as políticas de inserção social.
A política de acesso ao território por mais que tenha avançado no campo jurídico,
ainda, é uma incógnita.

Talvez, seja pelo interesse desses povos ir em contradição ao

processo de dominação de uma classe sobre a outra, construído ao longo dos muitos anos. O
reconhecimento e titulação dos territórios ainda é um fator de exaustivas discussões no campo
político. O conflito pela terra se dá entre os povos tradicionais, amparados pelos movimentos
sociais e na maioria das vezes com os grandes latifundiários. Se por um lado o interesse pela
terra é de manutenção e reprodução da vida em comunidade, por outro, o interesse é de ordem
econômica, a terra é vista como fonte de renda e meio de reprodução do capital.
Como vimos ainda há muito por ser feito. Se tomarmos como ponto de referência
os estudos sobre as políticas de acesso ao território aos povos tradicionais, em especial os
grupos quilombolas, estes ainda encontram-se alheios aos direitos assegurados na
constituição. A aplicabilidade das políticas públicas não condiz com a realidade mostrada nos
estudos sobre o tema.
Em sintese, as políticas de inserção social pregados na constituição de 1988 vêm
sendo encaminhadas num processo lento e que, muitas vezes retrocede. O jogo de interesses
das classes dominantes ainda prevalece em detrimento dos direitos desses povos. Estes,
ancorados na própria constituição buscam estratégias na efetivação de seus direitos coletivos.
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Capítulo III – Brejo dos Crioulos, comunidade negra rural do município de São João da
Ponte / MG, 12 anos de luta pela retomada do território.

No presente capítulo será realizado uma exposição a cerca do processo de luta
pela retomada do território quilombola da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos
entremeado entre os municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia.
Tomando por base a leitura etnográfica desenvolvida por Costa (1999) partimos
do recorte histórico da formação social da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos,
levando em consideração a história oral dos informantes locais, na busca pelo entendimento
do processo de regularização fundiária do território para esse grupo. A partir da leitura
desenvolvida por Costa (1999) posiciona-se em evidencia a luta da Comunidade negra rural
de Brejo dos Crioulos durante 12 anos, desde o auto-reconhecimento da mesma como
pertencentes à categoria quilombola.
Com a intenção de compreender tal processo, serão discutidos nos tópicos que
seguem: os conflitos internos e externos pela terra, o contexto histórico da formação social de
Brejo dos Crioulos, os processos e a manutenção da vida quilombola.

3.1 – Conflitos internos e externos na comunidade negra rural quilombola de Brejo dos
Crioulos.

Ao descrever a luta pela retomada do território negro da comunidade negra rural
de Brejo dos Crioulos destaca-se neste tópico os conflitos gerados entre a comunidade com os
fazendeiros, o qual, denominamos conflito externo e aqueles gerados entre a própria
comunidade, o qual, denominamos de conflito interno.
Com o cercamento da comunidade, após a corrida pela terra a partir dos anos de
1930, denominado por Costa (1999) como tempo dos fazendeiros, começam os conflitos da
comunidade de Brejo com a elite local.
Na medida em que as terras vão sendo tomadas pelos fazendeiros a partir da
compra forçada, da invasão por partes de alguns através da força, muitos posseiros recorriam
a estratégias de sobrevivência. Não podendo disputar em pé de igualdade, recolhiam em
pequenas faixas de terras, levando uma vida discreta, produzindo apenas o básico para a
sobrevivência da família.
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“Quando os fazendeiros começaram a tomar as terras dos mais velhos o único jeito
que tinha era recuar num canto já que as forças dos mais velhos não davam para
brigar com eles. Se entrasse na terra que pertencia aos mais velhos e tava nas mãos
de fazendeiros, a bala comia solta. Na primeira Ocupação que fizemos na fazenda lá
em cima só dava bala passando por cima das cabeças da gente nós fomos acampar lá
em torno de umas 45 pessoas, era tudo desorganizado, o povo quase morre de medo
correram quase todos... Sabe quantos restaram dos 45? Apenas 17 ficaram para
enfrentar. Esses 17 ficaram lá e agüentaram as pontas até as 04 horas da tarde só
viatura policial tinha 14,fora os ônibus ... eu não sei de onde veio não ... tinha até
helicóptero com 06 pessoas dentro ... deu ordem de despejo pra nós. A policia foi lá
a mando de fazendeiro ... é o poder do latifundio” (Senhor Elizeu, comunidade de
Araruba. Grifos meus).

No discurso do Senhor Elizeu verifica-se a disparidade do conflito entre posseiros
e fazendeiros. Diante de uma elite abastada de recursos econômicos, a luta sempre pendia
para o lado dos detentores do poder local. As instâncias municipais sobrepunham o poder
Estatal, dando ordens sempre em favor daqueles de maiores posses. Em uma passagem
descrita por Costa (1999) em entrevista a um morador local, diz que:
“Nesse tempo, quem mandava em tudo era o prefeito, Olímpio Campos. O prefeito
atual não manda na Justiça, naquele tempo mandava. Mandava pegar, era mesmo
que pegar um cachorro na rua, pegava, batia, disciplinava. Aí, os fazendeiros com
seus jagunços vinham e traziam um livro. Chegavam para o besta e mandavam ele
colocar o dedo, ele punha. Depois, eles chegavam e mandavam ir embora, se não ia,
colocavam fogo na casa, soltavam gado na roça. Desapropriavam era desse jeito, o
prefeito não fez nada para defender os fracos. Se fosse hoje, que o prefeito não
manda mais nada, a gente podia até confiar na Justiça. Mas naquele tempo? Qual o
quê? A Justiça e a polícia faziam o que o prefeito queria” (Nem, Araruba, grifos do
autor).

No trecho transcrito por Costa (1999) evidencia-se a existência de uma troca de
favores na política local, onde os favorecidos sempre eram o fazendeiros. A justiça se fazia
pela mão dos políticos locais e os coronéis. Estes homens de posses duvidosas impunham o
respeito através da contratação de jagunços. Na intenção de ampliar o entendimento do
conflito externo transcrevo abaixo, outra descrição realizada por Costa (1999).
“Eu tinha um pedacim de terra lá no Curiogongo, na beira do ribeirão. Tive que
vender para um tal de Manoelito. Ele vinha com os capangas dele. Aí, para não
morrer, peguei e vendi. A terra era solta. Se eu tivesse valor de mexer, eu mexia.
Mas esse terreno de lá era solto, não tinha documento. Os fazendeiros tomaram,
mas eles não têm documento lá não A mata de lá era do Estado. Não é terreno que
tem documento. Não é fazenda comprada não, é fazenda abraçada. Abraçada. E
deixaram os coitadim no pau. Eu fiquei com medo de morrer e aí eu vendi tudo que
tinha lá, sai carregando o que podia em um carro de boi. Tinha vinte e três anos que
eu morava lá. Era tudo o que eu tinha. Vendi com medo de morrer. O povo sofreu
muito. Esse tal de Manoelito, veio de fora, e foi tomando as terras do povo. Matou
uns, tomou posse, laçou fazenda e posse dos outros. Sumiu, nunca mais ninguém
falou nele. Agora eu estou aqui em Araruba, na casa de um cunhado meu, estou no
sossego. Tem hora que a gente não deve de brigar nem pelo que é da gente, quanto
mais com o que é de outro. Estou no sossego, com minha patroa, perto da sogra,
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nesse bolo de família aqui. Estou no meio de amigos” (Bruno, Araruba, grifos do
autor).

Além do conflito Externo, também há o conflito interno existem moradores dentro
da própria comunidade que não se afirmam como pertencentes a categoria quilombola. Por ser
detentor de uma pequena faixa de terra registrada em cartório se diz proprietário não querendo
saber dos tramites, dos processos de desapropriação do território para a comunidade. Ao
andar pela comunidade com uma câmera fotográfica deparei com um sujeito que me tratou
com hostilidade negando o pertencimento “não filma eu não ... eu não tenho nada a ver com
esses tal de arruaceiros quilombolas”.
Na expressão do senhor Elizeu, quem não se reconhece como quilombola deve se
retirar sem dar trabalho para o Estado. Se a terra pertence aos quilombolas, pessoas advindas
de outras localidades não têm esse direito.
Agora estão assim: na hora de enfrentar não vão não. Mas, na hora da onça morta e
tirada o couro todo querem comer ... se possível querem a carne moída e pronta. Eu
acho que deveria ser assim: os que participam, os que vão para o confronto devem
ter prioridade. Você não acha? Então ... tem também uma disputa política por trás
desse processo aqui ... é uma disputa entre 13 e o 45... o prefeito de Varzelândia
ajuda reconhece a causa ele é do partido do 13 agora o de São João da Ponte é 45 ...
então uns puxam pra um lado e os outros puxam pro outro. (Senhor Elizeu,
comunidade de Araruba. Grifos meus)

Na narração do senhor Elizeu precebe-se um dos aspectos da teoria da escolha
racional desenvolvida por Olson (1999) o chamado efeito carona ou free rider. As ações
coletivas, nessa perspectiva, apresentam como pano de fundo a interação estratégica de
indivíduos racionais que agirão baseados nas ações dos outros indivíduos. A ação individual
no interior de uma coletividade é marcada por uma racionalidade que visa ao benefício sem
nenhum custo, ou seja, os ganhos conquistados pela ação coletiva da comunidade quilombola
serão estendidos aos membros do grupo que não participaram do movimento social pela
retomada do território.

3.2 - A comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos e a política de regularização
fundiária.
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Antes de adentrarmos na discussão política de regularização fundiária da
comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos, vale ressaltar, em linhas gerais, o processo de
sua formação social.
Com uma área de 17.302 hectares reconhecida pela Fundação Cultural Palmares
como comunidade remanescente quilombola às margens do Ribeirão Arapuim encontram-se
nove unidades familiares que formam a Comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos.
Do Lado pertencente ao município de São João da Ponte encontram se as
comunidades de Araruba, Arapuim, Caxambu I, Caxambu II e Furado Seco. Na parte
pertencente ao município de Varzelândia encontram-se as comunidades de Cabaceiros,
Conrrados, Serra d’água e Orion. Nesta ultima, encontra se o centro de referencia quilombola
de Brejo dos Crioulos onde a comunidade se associa na elaboração de estratégias junto a
comunidade e organizam a luta pela retomada do território, assunto que será tratado logo a
frente.
Brejo dos Crioulos, comunidade negra rural instalada no município de São João
da Ponte fica a uma distância aproximada de 40 quilômetros da sede. Tendo uma população
expressiva, o quilombo de Brejo dos Crioulos é uma comunidade negra rural já reconhecida
pela Fundação Palmares e aguarda a desapropriação de algumas fazendas de gado e a
titulação coletiva da terra.
Os Crioulos se dividem em várias faixas de terras denominadas como grupos
locais. Segundo COSTA (2008, p. 04):
“Brejo dos Crioulos é uma comunidade negra rural, reconhecida desde 2003 como
remanescente de quilombos, com cerca de 3140 moradores divididos 460 família
agrupadas em 08 grupos locais: Araruba, Arapuim, Cabaceiros, Caxambu, Conrado,
Furado Seco, Furado Modesto e Serra D´Água situadas entre fazendas grandes e
pequenas nas divisas dos municípios de São João da Ponte, Varzelândia e
Verdelândia”.

Segundo ao autor citado acima, a comunidade apresentada, mostra-se uma
comunidade organizada social e politicamente, onde uma identidade coletiva pode ser vista
nos movimentos sociais locais e na associação de moradores. O comércio local é bem mais
amplo em relação a outras comunidades vizinhas.

Atualmente, o número de famílias,

segundo representante local, estima-se que a comunidade é constituída por 503 famílias
somando um total de 2800 habitantes. Ao indagá-los sobre o aumento do numero de famílias
e a redução do número de habitantes, obtive a seguinte resposta: “ Os mais velhos vão
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morrendo e os mais novos vão casando e tendo menos filhos. Acho que é isso” ( Senhor Noel
comunidade de Orion. Grifos meus).
Salienta-se que na descrição etnográfica elaborada por Costa (1999) não constava
em sua escrita, a comunidade de Orion, hoje Centro de Referencia Quilombola de Brejo dos
Crioulos, lugar onde estabeleceram o primeiro acampamento organizado para a retomada do
território no ano de 2005, cujo, serve de base para aqueles que engajam nos movimentos de
ocupação nas fazendas. Como estratégia de retirada caso haja uma reintegração de posse por
parte de algum fazendeiro. Estes, veem no Centro de Referencia um porto seguro, assim, a
desocupação torna se menos desgastante para os mesmos.
Nas considerações de um dos membros da frente de ocupação, a mesma se dá da
seguinte forma:
“ É assim, aqui tem mais ou menos uns 1000 associados da associação de Brejo, só
que os que vão pra frente, os que vão pra ocupação são uns 100. Cada um tem uma
responsabilidade. Eu sou responsável pela frente de ocupação, eu entro na fazenda
vejo, ando pela fazenda, vejo se não tem capanga depois eu dou o sinal de entrada, a
gente entra faz um aceiro e monta acampamento, uns ficam responsáveis de vigiar o
grupo, outros começam a preparar a terra para plantar a roça, as mulheres ficam
responsáveis pela comida né. Ninguém trabalha de barriga vazia né mesmo? Assim,
a gente fica esperando a decisão deles lá de cima. Se o povo não olha pra nós e os
fazendeiros apelam pra briga aí o jeito é sair e voltar para o centro de referencia
ninguém quer briga apenas queremos nosso direito” (Véio, morador de Araruba.
Grifos meus)

A narrativa de um dos membros da frente de ocupação deixa clara a ideia de que o
movimento quilombola pela terra em Brejo dos Crioulos tem como ideologia a retomada da
terra pressionando as autoridades a voltar para a causa quilombola. Ao referir a quantidade de
associados e dos que vão para a frente de ocupação nota-se que há uma organização interna
para que o grupo não venha enfraquecer diante das diversidades. Enquanto uns vão pra frente
de ocupação, outros ficam cuidando da casa, dos afazeres domésticos e dos mantimentos.
Em parceria com instituições não governamentais e governamentais como a
Pastoral da Terra (CPT), Centro de Agricultura Alternativa (CAA), Feira Internacional da
Amazônia (FIAM), Universidades, dentre outras, a Comunidade negra rural de Brejo dos
Crioulos seguem na luta pela retomada do território, que em tempos passados tinha a função
de reprodução do modo de vida familiar e que, atualmente encontra se em mãos de
fazendeiros de gado.
Antes de adentrarmos na discussão sobre o cercamento atual dos Crioulos
salienta-se que, o processo se deu a partir dos anos de 1925-1930 com as primeiras divisões
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da terra até então de posse de negros remanescentes de quilombos. Segundo Costa (1999. p.
55)
“Entre 1925 e 1930, alguns agrimensores de Brasília de Minas e Montes Claros,
aproveitando-se da posse histórica que as famílias possuíam na região, ofereceram
seus serviços às famílias mais abastadas e procederam à demarcação das terras.
Famílias, como as de Brejo dos Crioulos, foram procuradas por esses profissionais
que, utilizando de estratagemas de legalidade discutíveis, procederam à demarcação.
(...) Os tais agrimensores posteriormente venderam terras a pessoas abastadas de
Montes Claros, que para aí mandaram empregados negros. Que sendo resistentes à
malária podiam sobreviver com suas famílias nas terras insalubres adquiridas pelos
patrões. Informação pessoal de um descendente de fazendeiro que, nessa época,
adquiriu terras em Lagoa Grande, uma das unidades do campo negro Na divisão, às
famílias negras são comercializadas pequenas parcelas de terra, em torno de vinte
alqueires, a troco de algumas cabeças de gado. O território comum de Brejo dos
Crioulos é, então, fragmentado em vinte e oito parcelas de terra, que abrigavam
vinte e sete famílias, já que uma das glebas, a que envolvia a lagoa Peroba onde se
realizava a festa de Santo Rei, foi doada ao mesmo. Os adquirentes são considerados
os fundadores dos grupos locais, por serem legalmente os proprietários das terras
que hoje pertencem a cada grupo familiar”.

A partir de então o território negro da Jaíba começa a se desintegrar,
transformando-se em um espaço de luta pela sobrevivência de pessoas despossuídas de seus
direitos. Para aqueles que ali habitavam e tinham suas posses a terra passa a ser vista dentro
de uma nova perspectiva, a da terra como um bem particular, um patrimônio.
O território dos Crioulos encontra se encurralado por aproximadamente 80
proprietários oriundos de cinco grandes fazendas. É nesse cenário de cercamento pelos
grandes fazendeiros, em pequenos lotes de terras produtivas que começa o processo de
privação dos crioulos e da busca incessante por um direito instituído pelo Estado.
Com a falta de espaço territorial dos membros da comunidade a baixa produção
torna-os indivíduos fragilizados diante das grandes fazendas, dependendo de recursos
advindos do trabalho fora da comunidade. Sem espaço para plantar e colher suas roças muitos
Crioulos saem em busca de recursos econômicos, deixando a família para trabalhar em
lavouras de café no sul do Estado de Minas Gerais ou cana de açúcar no Estado de São Paulo.
Costa (1999) ao descrever a historia dos Morenos do Brejo, elucida a perda da
autonomia da comunidade diante do cercamento das grandes fazendas de gado. Para
(COSTA, 1999. p. 30)
“A presença dessas famílias morenas, entre extensas áreas de muito pasto e pouco
gado, chama a atenção e remete à uma trajetória histórica comum que fala de
escravidão, quilombos, igualitarismo, reciprocidade, comunidade, domesticação do
sertão, conflitos, expulsões, resistência, lutas e marginalização: trajetória comum às
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comunidades negras rurais espalhadas, enquanto organizações negras, em espaços
sociais brancos”.

Ao abordar a vida social do grupo, o autor supracitado afirma que o processo de
marginalização ao qual os negros do vale do Rio Verde Grande foram inseridos, em especial
os das margens do ribeirão Arapuim, tiveram suas relações sociais alteradas pelo processo de
acumulação de capital atrás da apropriação da terra.
Contrariamente a outras comunidades negras rurais do vale do rio Verde Grande,
a relação do quilombo de Brejo dos Crioulos com a sede do município e em Varzelândia,
outrora, era bem menos amistosa. A elite pontense tem uma representação de que os “negros
do Brejo são violentos”. Para Costa (2008, p.05) é fácil entender o processo discriminatório.
“A identidade de Brejo dos Crioulos foi marcada pela discriminação construída pela elite
pontense em decorrência de conflitos no processo de expropriação territorial nos anos
1960...”. A expropriação do território e exclusão dos recursos e políticas públicas no passado
estão sendo desconstruídos no presente, uma vez que, a comunidade após ser reconhecida
como comunidade remanescente de Quilombos em 2003 passou a ser um centro de referência
cultural tanto para o município de São João da Ponte e outras comunidades vizinhas, quanto
para Varzelândia.
Em Brejo dos Crioulos a reprodução familiar se dá principalmente pela produção
agrícola de grãos como Arroz, feijão de corda, milho, abobora e fava. O plantio da roça se dá
de forma individualizada dentro de um espaço coletivo, ou seja, cada um demarca um
pequeno lote de terra cultivável. Ainda é possível ver pagamentos com troca de dias, que é o
trabalho pago com outro dia de trabalho, ou trabalho pago com recursos advindos
principalmente da aposentadoria dos mais velhos.
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Figura 02: Trabalho coletivo na lavoura de milho. Fonte do autor 2011.

Figura 03: Trabalho individual na lavoura de milho. Fonte do autor 2011.
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Figura 04: Plantio consorciado de milho, fava, feijão e abóbora no quintal de casa. Fonte do
autor 2011.

Costa (1999) ao descrever a produção agrícola em Brejo dos Crioulos ressalta em
uma passagem do seu texto a divisão do espaço, da produção e reprodução familiar. Nos
termos do autor:
“O ciclo produtivo anual conjugava o cultivo de arroz no brejo no período chuvoso e
o plantio de feijão nas terras da vazante no período seco. O arroz era produzido no
brejo de setembro a fevereiro. Eram realizadas duas colheitas do mesmo plantio,
devido à umidade do solo que possibilitava uma segunda colheita – a soca. Na sua
limpa, nos meses de fevereiro e março, as noites eram animadas com rodas de
batuque, quando homens e mulheres, rodopiando em saltos, ao som de palmas e
tambores, festejavam a si mesmos e a fertilidade das plantas e dos homens. No ciclo
da chuva plantavam milho, mandioca, cana e algodão nas encostas. O feijão era
plantado a partir de maio. Em junho e julho o engenho era colocado para cantar e a
cana era transformada em rapadura e cachaça; com a mandioca e o milho
produziam-se farinhas, beijus e goma para consumo familiar”. (COSTA, 1999. p.
47)

Em alguns lugares visitados foram vistas criações de gados em pequena escala,
especialmente, bovinos, caprinos e criação de animais de pequeno porte como galinhas e
porcos. Por ser uma comunidade onde os espaços territoriais são pequenos, é comum ver a
criação de gado de várias famílias em soltas e largas, denominada de territórios coletivos.
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Figura 05: Criação de bovinos em pequena escala. Fonte do autor 2011.
Segundo Costa (1999. p. 78 ) o termo “solta” ou “larga” é utilizado para designar
espaços coletivos.
“No Sertão Norte dos Gerais essa categoria do seu regime agrário também recebe a
denominação de terra largada, abandonada ou “larga”. Não sendo da propriedade de
ninguém ela é de apropriação coletiva. Nela se solta o gado durante os meses secos
do ano, se colhe frutos e ervas medicinais e se caça. Constitui-se um bosque
comunal para as comunidades de sua cercania”.

Após a demanda pela terra instituída na Constituição Federal de 1988 e a busca
incessante pelos moradores de Brejo dos Crioulos, depois de alertados sobre seus direitos, o
sistema de assalariamento nas fazendas quase não é visto, vez que, os mesmos lutam pelo
direito a terra que em tempos passados pertenceram aos seus antepassados. Para os moradores
inseridos no movimento pela retomada do território, ser empregado de fazendeiro é negar a
própria identidade quilombola. “Se trabalha e recebe o dinheiro de fazendeiro então ele está
do lado deles” (João Pêra, 2012 grifos meus).
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Conscientizados dos direitos instituídos pela Constituição Federal de 1988 a
comunidade mobiliza-se durante um período de 12 anos perante o Estado pela desapropriação
e titulação de seu território. Ao passo que, os Crioulos passam a ter acesso a informação de
que estão diante da possibilidade de reaver seu território começam a incessante luta pelo
reconhecimento. “A partir do dia que o pesquisador esteve aqui com os documentos da
Fundação Palmares, pediu que fizéssemos uma reunião e mostrou pra nós que nós tínhamos
direito de lutar pelo que é nosso, aí começou a mobilização”.(Ticão, comunidade de
Araruba. Grifos meus).
Como visto, ao ser informado sobre os direitos instituídos, o morador local deixa
nítida uma vontade coletiva em se auto-afirmar como descendente quilombola. O termo
quilombola, até então, desconhecido ou ignorado passa a fazer parte da estratégia de luta pelo
direito ao território tomado pela elite local.
3.3 – O reconhecimento e o movimento local na busca de acesso ao território.

Utilizando-se da estratégia de estarem invisíveis diante da sociedade, que os
tratavam pejorativamente como “negros violentos”, os negros buscavam nas relações locais
um modo de vida endógeno capaz de auto-sustentar-se e organizar-se na vida familiar.
Ao discorrer sobre a invisibilidade dos negros no território negro da jaíba, Costa,
(2008. p. 02) afirma:
“Cada pequena comunidade negra situada às margens de cursos de água ou de
lagoas, constituiu-se em torno da família que procurou manter sua autonomia de
vida. Entre esses núcleos negros ocorreu o estabelecimento de interações sociais a
partir de casamentos exogâmicos de lugar que entreteceu relações de parentesco.
Com o desenrolar da história, uma trama de parentesco negro recobriu todo o
território, vinculando as populações das localidades entre si. Nesse período a
estratégia recorrente era manter a invisibilidade perante o mundo externo para
garantir a liberdade e a autonomia de vida”.

Conforme verificado por Costa (1999) ser negro era algo que incomodava a
comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos. Portanto, viam na negação da cor uma forma
de fugir do estigma imposto pela elite pontense.
Nos termos citados por Costa (1999. p. 85):
“A atribuição baseada em seus aspecto biológico, feito estigma, é construída por
uma sociedade cuja maioria da população é descendente de negros que chegaram a
área da Mata da Jaíba até o final do Século XIX, fugindo ao trabalho escravo ou
após o fim do sistema escravista. Conhecedores que são do habitus do grupo, por
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terem com eles convivido no início do século, recodificam suas práticas sociais
particulares, deixando de valorizá-los positivamente. Negativamente categorizada, a
população morena foi tendo localmente uma imagem construída, como população
marginalizada no interior da sociedade pontense. Buscaram constituí-los como um
"deep south", um São João da Ponte profundo, lugar do apego ao atraso e uma
população de índole violenta”.

Ao serem taxados como indivíduos de má índole, cachaceiros e brigões, os negros
passam a se autodenominar como morenos, negando a identidade constituída pela raça negra
que habitava as margens do rio Verde Grande. Ser negro era algo negativo.
A partir dos anos de 1999, após tomarem consciência de seus direitos começa a
corrida pelo reconhecimento da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos. Os Crioulos,
que outrora se autodenominavam morenos para fugir do estigma da cor da pele passam a ver
na mesma, a oportunidade de torná-se uma comunidade de direitos igualitários diante da
sociedade.
Daqui por diante discorre-se pela longa trajetória da comunidade negra rural de
Brejo dos Crioulos na luta pela retomada de seu território. Cientes de seus direitos, a
comunidade começa a organizar-se em parceria com outras instituições na intenção de
aumentar o movimento local e tornar reconhecidos seus anseios por uma qualidade de vida
desejável.
“Essa retomada não foi fácil, foi um trabalho muito difícil, essa perda do território
fez com que as pessoas se fechassem não aceitando as pessoas de fora. Quando
chegava uma pessoa de fora todos sabiam que era de fora. Quando o João chegou
aqui dizendo que queria fazer um pesquisa, que era da Unimontes ninguém queria
falar com ele. Eu como sempre fui curioso... cheguei um dia num boteco e perguntei
pra ele o que ele estava fazendo aqui, foi então que ele me falou que estava fazendo
uma pesquisa que tinha interesse em contar o passado e o presente da comunidade.
Como era as suas vidas antes e como está hoje? Então eu falei agora chegou uma
pessoa que pode colocar o Brejo na historia, agora podemos mostrar como o povo
daqui está sofrendo com as ameaças dos fazendeiros...de ser expulso de suas terras”.
(Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

Nas palavras do informante local pode-se evidenciar o inicio de uma vontade, por
parte de um membro da comunidade, em chamar a atenção para os acontecimentos
vivenciados pela mesma. A chegada de um pesquisador, na sua concepção poderia dar uma
visibilidade ao grupo.
“Antes eu tinha um interesse, porque os meus pais contavam a situação da perda do
território aqui eu tinha uma revolta contra o povo daqui. Será que essa historia nunca
vai ser contada nem num pedaço de papel pra que outras pessoas saibam o que
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aconteceu aqui? Então eu tinha isso eu era contra essa injustiça que fizeram, os
danos causados aqui”. (Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

Com a possibilidade de conhecer mais sobre o assunto o morador local se dispõe a
acompanhar o pesquisador intermediando as relações entre os moradores locais que, cheios de
desconfiança começaram a indagarem e questionarem se de fato o propósito era esse mesmo,
o de contar a historia do Brejo dos Crioulos.

Aí então em 99 ele vai pra Brasília e volta com um livro contando a história... uma
dissertação... esse livro está até aqui na associação dos moradores. Ele chegou
perguntou se de fato era aquilo mesmo e eu li falei que era aquilo mesmo. Então
Ticão... com base nisso aí que vocês me falaram eu tive lá em Brasília com
conhecidos meus que trabalha com dados quilombolas na Bahia, Maranhão e outras
comunidades lá e descobri através dos dados que vocês são uma comunidade
quilombola, vocês não são diferentes das comunidades que tem no maranhão...aí
vocês falaram muito da perda do território nessa dissertação minha, tem uma
solução pra vocês reaver esse território seus. Ai eu falei moço você não fala isso
não... tem mesmo? Aí ele disse: hoje existe uma Fundação Cultural Palmares em
Brasília, inclusive eu trouxe um monte de documentos. Essa fundação é responsável
pelas comunidades quilombolas... inclusive tem até comunidade titulada aí... que ela
protege e apóia que é dever do Estado reconhecer a propriedade da terra e titular
ainda. Aí ele me trouxe um tanto de documento de lei federal, jornais contando as
comunidades que ganhou titulo no maranhão, não sei aonde, não sei aonde...Rio
Grande do Sul, jornais contado de comunidades que ganhou as terras 150 anos
depois. E eu falei: não é que ganha mesmo, e ele: pois é vocês tem o mesmo direito,
basta que vocês reconheçam e reivindiquem a identidade quilombola junto a
Fundação Palmares, agora já não é comigo, vai depender de vocês se querem ou não
comprar essa briga. (Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

A informação tornou-se ponto fundante para a mobilização da comunidade, ao
tomarem conhecimento de uma instituição capaz de interceder pela causa quilombola, a
comunidade apressa-se em requerer junto a Fundação Cultural Palmares o reconhecimento
como comunidade remanescente quilombola.
“Então a gente ficou sem saber por onde começar, falava com um, falava com outro
e ninguém queria tomar frente. O João nos enviou o modelo de requerimento de
reconhecimento na Fundação Palmares, ele ficou aí muito tempo na casa de
Mamédio...Aí eu continuei andando pela comunidade, mostrando os documentos e,
importante foi que ele trouxe os documentos... eu saia mostrando está aqui,
aqui...mesmo assim uns com o pé atrás, depois o pessoal conseguiu entender que a
gente tinha direito mesmo”. (Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

Mesmo diante de uma oportunidade de retomar o território pertencente a
comunidade muitos hesitavam em tomar partido, uma vez que, já haviam sido ludibriados em
outras ocasiões por fazendeiros, grileiros e agrimensores. O trabalho de informar o grupo
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deveria ser elaborado por representantes locais, pessoas que transmitissem confiança. Um
estranho soava como outro golpe para a comunidade.
A busca por uma liderança deveria partir da própria comunidade, uma pessoa de
fora do grupo poderia assessorar os tramites para um possível reconhecimento por parte da
Fundação Palmares, portanto, o interlocutor da própria sociedade seria algo indispensável.
Havia também outro percalço o de que o grupo como um todo, teria que se auto-afirmar como
descendente de comunidade quilombola.
Foi então que o documento caiu no esquecimento quase um ano depois, foi que eu
recebi um documento do Ministério Publico falando que se não entrasse com o
pedido junto a Fundação Palmares no período de 15 dias, ia fechar lá a oportunidade
que não receberia papel nosso nenhum mais... que tinha pedido a entrada de um
processo e que já iria fazer quase um anos e nada de nós entrar com o pedido... aí
João foi para Brasilia nem endereço...aí eu achei um telefone da irmã dele em
Montes Claros e consegui fazer contato, eu falei pra ele: chegou uma carta do
ministério público mas eu não entendo o que essa linguagem de leis fala. Ele falou:
manda um fax pra mim que eu vejo o que está dizendo e te respondo. Fui a São João
da Ponte passei o fax. Ele me ligou falando que o fax dizia que nós ficamos de entrar
com os documentos e não entramos e que o prazo era de 15 dias...Eu falei mas esse
papel está com Mamédio... e que ele não ta querendo entrar nesse conflito, que os
fazendeiros iam criar problemas e que ia matar gente e ele não quis dá entrada.
Então eu fui lá e peguei o papel e fui buscar os meios, porque na época tinha que
pegar umas assinaturas de umas pessoas mais velhas, porque a Fundação Palmares
exigia tantas pessoas velhas, e tantas pessoas novas. Aí eu mandei pra Fundação
Palmares e pro Ministério Publico, menos de 15 dias eu recebi a carta de auto estima
já do Ministério Publico dizendo que tava tudo bem, tudo ok, que já tinha
instaurado um procedimento pra estudar nossa causa. A Fundação Palmares também
foi do mesmo jeito. (Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

O período que compreende o primeiro contato com a Fundação Cultural Palmares
e o Ministério Público com o primeiro retorno por parte do Ministério Público ficou um
pouco vago na descrição do morador local, ele não soube falar quem foi o primeiro a levar a
causa ao Ministério Publico. É sabido que o Ministério Público reconhece a causa e delega a
Fundação Cultural Palmares a tarefa de reconhecimento da comunidade. Contudo viu-se uma
enorme vontade dos moradores locais de entrar com o pedido de reconhecimento junto a
Fundação Cultural Palmares e no Ministério Público o quanto antes possível.
Após a resposta por parte da Fundação Cultural Palmares que, segundo o
informante local chegou a ser multada pelo Ministério Público por não dar andamento ao
processo de reconhecimento da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos, começa o
movimento interno pela retomada do território.
“ a gente começa a mobilização da comunidade. A Fundação Palmares após um ano
de trabalho reconhece a comunidade de Brejo. O primeiro pedido da Fundação
Palmares foi que a gente criasse uma associação... então nós voltamos pra
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comunidade falando que tinha que criar uma associação... o pessoal nem sabia o que
era uma associação. Só uma parte de pessoas tinham uma associação aqui onde era
Orion que durou pouco também. Aí a gente conseguiu mobilizar esse povo fazendo
reuniões mais reuniões... ai o João me leva lá no CAA pra pedir apoio, na época
tinha o Carlos Dayrell... o CAA era tão pequeninho, não tinha quase ninguém... e o
Carlos Dayrell falou: tudo bem Ticão, não sou eu sozinho aqui nós temos uns 3
técnicos aqui eu vou associar com eles aqui e falar com eles que vocês estão pedindo
apoio e vou falar o que é que vocês estão querendo e te dou retorno. Aí dias depois o
CAA deu a resposta, que tava tudo ok e que ia apoiar nossa causa. Aí teve uma
reunião lá no CAA e disseram que a CPT ia está lá. Eu fui lá pedir apoio a CPT, eles
fizeram a mesma coisa disseram que depois davam a resposta. Uns dias depois
recebi noticia da CPT que eles vinham aqui conhecer o caso nosso... aí veio todo
esse trabalho de mobilização em 2001 a gente cria essa associação, em 2002 eu fui
pra Brasília fazer curso de liderança quilombola oferecido pela Fundação Palmares.
(Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

Entre os períodos de tramites legais junto a Fundação Cultural Palmares e
Ministério Público que inicia-se nos anos de 1999, também acontecia em Brejo, mobilizações
internas para a ocupação do território, ainda que, um movimento fraco e com poucos
integrantes partem para a primeira ocupação:
“Em dois mil nós fizemos a primeira ocupação. O povo depois de ver que o negocio
estava andando reconhece e cria coragem. Então nós fizemos a primeira ocupação
que foi na Fazenda de Zé Maria na comunidade de Caxambu, fazenda que era da
família dos Prates. O Zé Maria tinha conseguido tomar na época do conflito. Teve
conflito que até o ministério Publico veio aqui. Um conflito que diz respeito a cerca
né... O fazendeiro Zé Maria meteu a motosserra na cerca cortou a cerca, aí deu um
motivo pra nós denunciar isso. Veio o Ministério Publico. O promotor de justiça e
um delegado da policia federal e a policia. A ordem veio lá de cima, multaram esse
fazendeiro, prendeu, ele teve até que pagar fiança pra sair. E com base nisso o
Ministério Público volta a apertar a Fundação Palmares. Então com base nessa
ocupação de 2000 nós ganhamos essa terra que estava com a família dos Prates lá no
Caxambu a comunidade pegou fé, que realmente o procurador falou que veio porque
nós tínhamos direito, que nós tínhamos razão e que essa ocupação era certa, que
avaliou quem tinha razão e a razão era da comunidade. Isso ele falou pra uma
assembléia de pessoas que se encontravam. Então depois disso a comunidade
acreditou mais na luta e no direito. Onde a gente mobilizou a comunidade mais
ainda (ta vendo como vai dar certo? Ta dando certo viu?). Foi onde nós fomos
pensar... e chega o ano de 2003”. (Ticão, Morador de Araruba. Grifos meus).

Mesmo dentro de um discurso anacrônico, indo e vindo no tempo, nosso
informante local nos informa que, mesmo antes de ter o reconhecimento junto a Fundação
Cultural Palmares, o Ministério Público na pessoa de um promotor de justiça, já tinha
conhecimento da causa e apoiava a luta da comunidade pelo direito a terra. Tendo isso mais a
punição dada ao fazendeiro a comunidade se encoraja na luta.
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Em 2003 o governo Lula toma posse, aí o governo Lula criou o decreto 4887 que é
um decreto normativo que prevê novo procedimento administrativo para rever a
situação de terra para quilombo e política para quilombo. Aí também o governo
passa para o INCRA a função de regularização fundiária das comunidades. Porque
antes só competia a Fundação Palmares. O Governo Lula também cria a secretaria
de política e de promoção da igualdade racial de 2003 a SEPPIR que hoje vem
dando apoio a todas essas políticas dos afro-descendentes especialmente
quilombolas. Porque antes o artigo 68 a gente via as derrotas que outras
comunidades tomavam na Bahia e outras comunidades, porque ele só falava assim:
tem direito mas não respondia nada. Então quando o governo criou o decreto ele
criou com base na 169 que é uma lei da organização do trabalho né...lei
internacional do trabalho sobre povos indígenas e tribais que dá direito com
embasamento...porque o decreto é mais completo, então assim... é um decreto muito
doce, muito bom para as comunidades quilombolas”. (Ticão, Morador de Araruba.
Grifos meus).

Um marco político na memória coletiva de Brejo dos Crioulos pode ser visto a
partir dos anos de 2003. Para eles esse tempo político ficou marcado como a emergência de
novos direitos para a comunidade que luta em busca de reconhecimento dos seus direitos.
Com a criação do decreto 4887 que veio para especificar e ampliar o entendimento
do termo quilombo, determinado assim, que neste deve haver um território coletivo com
autonomia do grupo, um regime comum da terra, uma territorialidade, uma identidade
coletiva e auto-definição dos agentes sociais como pertencentes a um determinado grupo,
amplia-se o movimento local de Brejo dos Crioulos na busca por parcerias capazes de
ajudarem na mobilização dentro e fora da comunidade.
“Aí é onde Paulo da CPT me liga falando desse novo decreto. Eu falei: eu estou
sabendo já estou com ele debaixo do braço. Foi então que ele falou: com esse
decreto agora nós podemos fazer um barulho, você falou que a comunidade estava
querendo agora já dá pra fazer um barulho. Eu disse: pois é Paulo agora já dá pra
fazer um barulho maior... porque já tinha um barulho. Agora com esse documento
dá... e como nós vamos fazer? Porque tem um problema com a comunidade aqui,
ela lutou muito a partir da década de 1940 até 70 e sempre perdeu, o que a
comunidade tem na mente é aquelas legislações da época, onde você ia usar seus
direitos e acabava sendo escorraçado, você ia dar parte de um fazendeiro, um
grileiro ou o que aqui, você era xingado de ladrão ameaçado lá até de ser preso por
lutar pelo direito da gente...então o pessoal tinha na mente que se recorresse aos
órgãos competentes você seria derrotado de lá pra cá. O povo não tem conhecimento
dessas novas leis como eu também não tinha. Então ta difícil a gente convencer esse
povo desse problema de legislação. Ele falou: Ó Ticão tem os meninos do MST aí
eles estão acostumados a trabalhar em grupo eles ficam aí com vocês e ajuda nessa
retomada aí junto com vocês aí, os meninos estão mais atualizados com essa
legislação de hoje de conflito contra latifundiários. Aí a gente se reuniu em São João
da Ponte e marcamos uma reunião com a comunidade de Brejo pra discutir a
ocupação. Então nós marcamos a reunião foi aqui na casa de seu Geraldinho, tinha
umas 70 pessoas ele animou muito com a reunião das 70 pessoas que assumiram que
ocuparia, que enfrentaria. Uns quatro dias depois fizemos outra reunião na casa de
Aristides já tinha mais de 200 pessoas, foi aí que decidimos que iríamos ocupar a
fazenda, falamos que íamos ocupar na quarta feira naquele dia mesmo nós
ocupamos, porque aqui no quilombo o causo pode vazar, na reunião tem pessoas de
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todo jeito: mulher de vaqueiro, mulher de parente de gerente, afilhado de gerente,
então na reunião pode ter inimigo da gente. Então já que tem olheiro aqui ... tem que
ser hoje pra não dar tempo da noticia correr, a noite mesmo nós ocupamos foi a
ocupação onde nós conseguimos colocar quase 600 famílias nela foi a ocupação
mais linda que teve, foi na fazenda de Miguel filho. Diziam que era o mais valente
deles ... diziam que se entrasse lá metralhava todos. Então resolvemos ocupar lá,
ocupa o lugar do mais valente, que o que tiver que dá, dá logo. Quando ele viu a
multidão não pode fazer nada. Foi dar parte. Veio a policia, muitos carros,
helicóptero houve despejo... a gente voltou ... essa fazenda foi ocupada umas 4 ou 5
vezes e sempre tinha um mandato judicial para despejar a gente, de lá nós passamos
pra fazendo do Raul ali, até 2005 viemos pra cá onde permanecemos e aqui ficou
sendo uma base para nós”. (Tição, Comunidade de Araruba. Grifos meus).

A parceria com a CPT deu credibilidade e volume ao movimento. A falta de
mobilização, um problema até então visto pelas lideranças locais, passa a ser resolvido pelos
integrantes do MST que estavam na região a convite da CPT. A ideia de ocupação só tornouse possível ao passo que os integrantes do MST mobilizam a comunidade dando as
coordenadas aos novos companheiros de causa. Vale ressaltar a estratégia de criação de uma
base para acampamento, caso as coisas não saíssem como planejado, dessa forma, estariam
seguros da volta, sem desmobilizar o grupo. A ocupação da fazenda na comunidade de Orion
em 2005, que mais tarde seria o centro de referencia quilombola de Brejo dos Crioulos foi
uma estratégia montada pelo movimento local e pelo MST na tentativa de amenizar os
transtornos das reintegrações de posse.
“antes quando a gente ocupava e chegava a ordem de retirada tinha que sair as
pressas batendo em retirada e desarticulava o povo, daí pra cá quando ocupamos
aqui já tínhamos uma base de apoio... a hora que éramos despejados já tinha pra
onde ir. Daí pra cá foi havendo varias ocupações. Nós tivemos uns 11 despejos por
aí, mas também a gente ganhou muito, ganhamos 60 alqueires de terra onde era
fazenda de Zé Maria, 150 hectares aqui em Orion, 25 hectares no Furado Modesto,
agora a fazenda do Moacir Rodrigues quase 300 hectares... você viu que beleza e
roça que plantamos lá? Tem pra mais de 30 famílias plantando lá...então a gente
esperou muito esse reconhecimento e começa a ter uma assistência dos órgãos
competentes... da Fundação Palmares... cesta básica, sementes...isso reforça ainda
mais a nossa luta”. (Tição, Comunidade de Araruba. Grifos meus).

Mesmo com as ocupações das fazendas de gado e as reintegrações de posse, a luta
do movimento local pela terra continua. As ocupações tornam-se a principal estratégia de
mobilização das autoridades locais e regionais. Ao ocuparem um determinado espaço, cabiam
as autoridades estudar a situação e dar um parecer favorável ou contra a causa quilombola.
Saindo das instâncias municipais a luta alcançou notoriedade em níveis estaduais,
o movimento adquire força junto as instituições governamentais não governamentais, cujo o
processo de luta pela retomada do território obtêm os tramites legais. Ou seja, o movimento
extrapola aos conflitos locais, tornando-se pauta discutida com base nas legislações atuais.
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“Depois de vários anos de peleja, depois de juntarmos uma caravana e ir a Belo
Horizonte acampar na porta do INCRA, pra que eles vissem nossa causa, o INCRA
reconhece todo esse território como uma comunidade quilombola ... Isso foi em
dezembro de 2010 e deu por fim ... o território é da comunidade. Acredito que essa
caravana para Belo horizonte surtiu efeito ... foi então que nós ganhamos na
instancia estadual ... faltava pouco ... faltava pouco ... faltava nosso documento ir
para a casa civil. Para garantir que esse documento fosse assinado ainda esse ano
nós falamos: vamos fazer uma pressão em Brasilia, porque o governo é meio
enrolado né ”. (Tição, Comunidade de Araruba. Grifos meus).

Ao mencionar o “documento” que faltava ir para a casa civil, nosso informante
refere-se ao decreto de desapropriação do território, enviado a casa civil em abril de 2011.
Esse decreto assegura que o INCRA, dentro do prazo máximo de dois anos, deve fazer o
levantamento da cadeia dominial, levantamento territorial para desapropriação e titulação
coletiva do território.
Ao serem informados que o processo já encontrava-se na casa civil para ser
assinado pela presidenta Dilma Roussef, os quilombolas de Brejo dos Crioulos saem, outra
vez, em caravana. Dessa vez, em direção a Brasília.
“Bem... nós saímos daqui bem, uma base de umas 95 pessoas, chegamos lá ficamos
uns três dias só... foi no dia 29 de setembro ... tinha muitos processos para serem
assinados pela presidenta Dilma, mas ela não ia assinar todos os processos que
estavam lá, mandou separar da turma nossa entre os quase 100 manifestantes 13
pessoas ... então foram as 13 pessoas que viram ela... que ela recebeu lá na mesa
dela... estávamos eu, compadre Véio e a sobrinhada toda minha ... quem não era
parente era só o Alemão e o Paulo da CPT que foi com a gente... não sei bem direito
como foi porque na hora a gente fica apavorado meio nervoso ... aí ela
cumprimentou todo mundo pegando mão por mão ... já recebemos água ... aí ela
sentou e falou: agora eu vou assinar esse processo de Brejo dos Crioulos, porque eu
amo muito a terra minha (porque ela é mineira né. Você sabe) ... tirou fotos com a
gente ...”. (Senhor Elizeu, comunidade de Araruba. Grifos meus)

Ao relatar a receptividade da presidenta Dilma Roussef, o senhor Elizeu, dentro
de seus 83 anos não consegue esconder o nervosismo de está ao lado da pessoa a qual poderia
resolver uma situação que demandava um processo de 12 anos que até esquecera os três dias
de mobilização pela causa enquanto os demais manifestantes aguardavam pela notícia que
trariam a comunidade. “Tenho que dizer para os meus companheiros nunca desistirem da
luta, porque a gente tem um governo sério. Vamos levar daqui uma resposta boa ao nosso
povo” ( João Pêra comunidade de Furado Modesto).
Estava assinado o decreto de desapropriação para a comunidade negra rural de
Brejo dos Crioulos, cabendo agora, ao Movimento local lutar para que o INCRA e o MDA,
dentro do prazo de dois anos exerçam todos os tramites instituído pelo decreto 4887 de 2003
para a titulação coletiva da comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Ao discorrer sobre a trajetória do negro no processo de formação social brasileira,
considera-se que em todo processo de construção política, social e econômica, o negro sempre
esteve mantido fora das prioridades do país. Entende-se que, as atitudes políticas
desenvolvidas na tentativa de almejar o sucesso econômico jogam por terra toda contribuição
do negro, seja ela social, cultural ou econômica.
Mesmo com todo processo de dominação da raça negra no Brasil, os quilombos
são formas de resistência negra desde o período colonial e atualmente o termo quilombo se
tornou sinônimo de luta política de resistência e busca por espaço na sociedade brasileira.
A política de terras criada concomitante com a abolição do tráfico de escravos em
1850, veio dar forma ao processo de exclusão do negro quanto a conquista do território, uma
vez que, a ideologia de branqueamento da sociedade brasileira estava voltada para a inclusão
de descendentes europeus e negação da classe negra como parte constituinte no processo de
formação sócio-cultural brasileira.
A lei de terras serviu como forma de exclusão de grande parcela da sociedade
brasileira, os ex-escravos e homens livres de cor não foram inseridos na política de terras de
1850. A prioridade era dada aos colonos europeus na tentativa de torna-los proprietários. Mais
tarde a terra como fonte de renda para a ideologia capitalista de muitos colonos, tornava
sinônimo de empobrecimento, vez que demandava investimentos subsidiados pelo Estado.
Não tendo esse apoio os colonos se viam obrigados a vender suas terras.
Segundo Martins (1973, p.148) “Um único comprador, o Banco União de São
Paulo, adquiriu, entre 1890 e 1891, de cinco proprietários, terrenos que somavam 268,62 há,
ou 27,8 % da área do núcleo colonial na mesma ocasião”. A falta de manejo com a terra, por
parte dos colonos, principalmente de procedência italiana contribuiu com o processo de
concentração de terras. Assim de acordo com o autor supracitado, entende-se que o sistema
latifundiário vigente no Brasil, tem suas origens com a distribuição e mercantilização da terra.
Os enfoques teóricos abordados na construção do primeiro capítulo nos dá uma
breve concepção da disparidade social em que se encontrava o negro dentro do contexto
social brasileiro. Há uma falsa idéia de democracia racial, um discurso de igualdade entre
raças que na prática ainda não é visível. Cabe às políticas públicas, efetiva aplicabilidade para
desfazer um processo de exclusão social proveniente desde o período colonial.
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A política de acesso ao território, objeto de nosso estudo é a de maior relevância
dentro do conjunto de políticas públicas apresentadas pela própria comunidade de
remanescentes de quilombos. Não que as outras políticas de educação, saúde dentre outras,
não sejam relevantes. Elas estão contidas nos Programas Brasil Quilombola e Agenda Social
quilombola, o qual pretende reunir um conjunto de ações e propostas para esses povos. Neste
caso, o conjunto desses dois programas visa contemplar o fortalecimento de grupos
discriminados, dando lhes acesso as políticas de inserção social.
A política de acesso ao território por mais que tenha avançado no campo jurídico,
ainda, é uma incógnita.

Talvez, seja pelo interesse desses povos ir em contradição ao

processo de dominação de uma classe sobre a outra, construído ao longo dos muitos anos. O
reconhecimento e titulação dos territórios ainda é um fator de exaustivas discussões no campo
político. O conflito pela terra se dá entre os povos tradicionais, amparados pelos movimentos
sociais e na maioria das vezes com os grandes latifundiários. Se por um lado o interesse pela
terra é de manutenção e reprodução da vida em comunidade, por outro, o interesse é de ordem
econômica, a terra é vista como fonte de renda e meio de reprodução do capital.
Como vimos ainda há muito por ser feito. Se tomarmos como ponto de referência
os estudos sobre as políticas de acesso ao território aos povos tradicionais, em especial os
grupos quilombolas, estes ainda encontram-se alheios aos direitos assegurados na
constituição. A aplicabilidade das políticas públicas não condiz com a realidade mostrada nos
estudos sobre o tema.
Em sintese, as políticas de inserção social pregados na constituição de 1988 vêm
sendo encaminhadas num processo lento e que, muitas vezes retrocede. O jogo de interesses
das classes dominantes ainda prevalece em detrimento dos direitos desses povos. Estes,
ancorados na própria constituição buscam estratégias na efetivação de seus direitos coletivos.
Privados do acesso ao território a partir do período colonial até os dias atuais os
negros remanescentes de quilombos buscaram a partir de diferentes modos e estratégias o
domínio de faixas de terras com a intenção de garantir sua reprodução familiar, tornando-se
invisíveis aos olhos da elite brasileira, que tinha no escravo uma peça de produção e
reprodução do capital através de seu trabalho. Uma vez cercados pela modernização da
sociedade brasileira, com o crescimento da agroindústria, os negros foram colocados a
margem do processo civilizatório sendo esquecidos pelas políticas públicas do Estado durante
anos.
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Para discorrer sobre processo de luta da comunidade negra rural de Brejo dos
Crioulos fez-se necessário uma nova leitura do termo quilombo. Uma vez ressemantizado
após a Constituição Federal de 1988, o termo quilombo toma nova conotação na intenção de
colocar os descentes de comunidades quilombolas no cenário brasileiro, tornando-os pessoas
de direitos nos campo das políticas públicas.
Ao contextualizar o processo histórico da escravidão no Brasil discutiu-se a luta
de ex-escravos pela sobrevivência durante séculos de dominação e subordinação ao processo
civilizatório brasileiro. Partiu-se de uma leitura do global para o local na intenção de
compreender a realidade quilombola da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos,
localizada entre os municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia.
Com a instituição de direitos no campo das políticas públicas a vida de várias
comunidades negras rurais vem sendo reescrita a partir do momento que as mesmas estão
sendo vistas como novos sujeitos detentores de direitos.
Buscando compreender o processo de luta pela retomada do território quilombola
da comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos, levou-se em conta os tramites das políticas
públicas voltadas para as comunidades remanescentes de quilombos a partir dos anos de 1988
fazendo uma leitura diacrônica da construção dessas políticas, dos avanços e retrocessos na
luta pelo território quilombola.
Alheia de seus direitos, a comunidade se via encurralada, cercada pelas fazendas
de gado. Dentro de um processo de dominação tanto física quanto simbólica, os negros do
médio arapuim viviam numa situação de penúria, subalternos a elite regional e destituídos de
direitos.
Ao passo que tomaram conhecimento de seus direitos, instituídos na constituição
de 1988, a comunidade mobiliza-se na luta pelo direito ao território pertencente aos seus
antepassados. Engajada na luta pela retomada do território, a mesma buscou o
reconhecimento junto aos órgãos competentes.
Considerando que a luta pelo território é um estratégia pela sobrevivência, com a
intenção de chamar atenção para a causa quilombola, a comunidade mobilizou-se. Buscou
parceiras, ocupou fazendas, desmanchou cercas, marchou para Brasília e foi em busca de
respostas para a causa.
Passados doze anos de conflitos na luta pela retomada do território, a comunidade
negra rural de Brejo dos Crioulos, atualmente, tem em mãos a carta de desapropriação do
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território assinado pela presidenta Dilma Roussef que, compete ao INCRA e o MDA dentro
do período de dois anos, a demarcação e titulação coletiva do território para a comunidade.
Constatou-se que mesmo com os conflitos internos e externos pela retomada do
território quilombola a comunidade através de seus representantes locais está animada com a
assinatura de desapropriação da terra que se encontra nas mãos de fazendeiros.
A comunidade, mesmo ainda sofrendo as pressões do latifúndio, encontra no
Estado a possibilidade de reaver seu território, sem perder de vista a tradicionalidade de seus
antepassados vinculando seu modo de vida as informações, as tecnologias que facilitam a
reprodução do modo de vida familiar.
A expropriação do território e exclusão dos recursos e políticas públicas no
passado estão sendo desconstruídos no presente, uma vez que, a comunidade após ser
reconhecida como comunidade negra rural remanescente de Quilombos passou a ser um
centro de referência cultural tanto para o município de São João da Ponte e outras
comunidades vizinhas, quanto para Varzelândia. O reconhecimento por parte das autoridades
faz emergir em outras comunidades negras rurais quilombolas o interesse em lutar por seus
direitos.
Ser quilombola não significa está alheio aos aparatos da sociedade. Anseiam tanto
quanto os outros, participar em igualdade de condições. O sentimento de pertencimento os
uniu na luta pela sobrevivência, cabe ao Estado como mediador das relações sociais, fazer
valer os direitos sociais instituídos pela Constituição Federal e legitimado pelo próprio
cidadão.
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ANEXOS

Brejo dos Crioulos volta de Brasília com
Decreto de Desapropriação assinado!
Enviado por admin em sex, 30/09/2011 - 15:49.


Terra e Território

29 de setembro de 2011 é mais um marco na história de luta e resistência da Comunidade
Brejo dos Crioulos. São muitos anos de luta e aprendizado.
Aqui em Brasília, nos dois dias de mobilização, os quilombolas acorrentados na porta do
Palácio

do

Planalto

denunciam

as

correntes

da

violência

do

latifúndio e morosidade no processo de titularização do seu território.
Neste período, os quilombolas de Brejo participaram de audiências publicas e reuniões,
debatendo e denunciando a violência das milícias armadas, a omissão dos governos e as
ameaças do agronegócio a luta Quilombola – além da violência, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN 3239) do DEM e o PDL 44/03 do PMDB.
Ainda tiveram o apoio e a troca de experiências com outros grupos e lideranças Quilombolas
da Bahia, do Rio Grande do Sul, Maranhão e Goiás. Ficou mais do que clara a necessidade de
articulação entre as comunidades para enfrentar os ataques do setor ruralista, como também se
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constatou os poucos recursos do governo destinado a causa quilombola e ineficiência na
aplicação dos mesmos.
Às 17h30 horas do dia 29 de setembro de 20011, o decreto de desapropriação do território da
Comunidade Quilombolas Brejo dos Crioulos foi assinado pela presidente Dilma Roussef.
Foram dois dias afirmando que “Quilombo não vive cansado, é melhor morrer lutando do que
ser escravizado”. Luta árdua, sol quente e pouco apoio! A resistência negra continua presente!
Do desejo de liberdade constroem-se caminhos.
A luta continua! Os Quilombolas são desafiados a: derrubar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN 3239), a qual ameaça o Decreto 4887/2003 (que regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras quilombolas) e forjar a continuidade do processo de titulação do seu território.
Parafraseando o poeta Zé Vicente, agente percebe que os clamores dos negros de Palmares
são os mesmos dos negros da Comunidade do Brejo dos Crioulos. Que o Coração do afro
continente está batucando no peito do Brasil. A memória comovente, está despertando a
história do Brasil!
Parabéns Brejo dos Crioulos pelo caminho construído! Esta importante etapa na luta pelo
território é combustível para a luta de todos os quilombos nos recantos do nosso país.

Comissão Pastoral da Terra de MG

Disponível em http://www.saofranciscovivo.com.br/node/890
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Quilombo Brejo dos Crioulos
O Quilombo Brejo dos Crioulos aos poucos retoma suas antigas áreas de produção, onde
viviam seus ancestrais. A esperança está estampada no rosto de jovens, adultos, mulheres e
anciões. AJUDE Brejo dos Crioulos a cultivar sua terra re-ocupada e iniciar outras atividades
produtivas envolvendo as 500 famílias que aí vivem. Para tanto, pedimos que DEPOSITE
uma doação (no valor que for possível) na conta da Associação Quilombola Brejo dos
Crioulos. DOE! AJUDE COMO PUDER!

FAÇA A SUA DOAÇÃO!

Banco do Brasil -- AGÊNCIA: 2767-7 -- CONTA CORRENTE: 11.102-3 / Associação
Quilombola Brejo dos Crioulos / CNPJ 04.654.616/0001-37

Saiba quem já AJUDOU


Angela Maria de Lourdes Dayrell de Lima



Luis Carlos



Tambores dos Montes



Quilombos



Uniblog



Sertões - Fanzine



Areté Educar



Cedefes



Arquidiocese de Montes Claros



Adeilson Lopes



Ellen Fensterseifer
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Carlos Mazzetto



Guilherme Strauch
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Chico



Custódio - Assentamento Tapera



Manuh Almeida



Igor SH de Carvalho



João Roberto Correia
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Novembro 2010 (2)



Fevereiro 2010 (1)



Janeiro 2010 (1)



Novembro 2009 (1)



Outubro 2009 (5)

quinta-feira, 29 de setembro de 2011
Quilombolas continuam acampados sem resposta do governo
Os quilombolas da Comunidade Brejo dos Crioulos (norte de Minas Gerais) continuam
acampados em frente ao Palácio do Planalto, à espera de uma resposta do governo e hoje
ganharam o reforço de quilombolas vindos dos estados da Bahia e do Maranhão, que nesse
momento participam de uma audiência na Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara de Deputados.

Após o início da manifestação, no dia de ontem (28), o secretário nacional de Articulação
Social da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Maltos, garantiu que os quilombolas seriam
recebidos pelo Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, às 17 horas de
ontem, o que não aconteceu.
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Os quilombolas temem que, ao contrário das promessas, o decreto não seja assinado e que o
processo, que já dura longos 12 anos, continue se arrastando indefinidamente. “Queremos a
assinatura do decreto, mas também queremos a garantia de que será preparado um orçamento
para fazer a desintrusão do nosso território”, reivindica José Carlos Oliveira Neto, uma das
lideranças quilombolas presentes na manifestação.

A preocupação de José Carlos procede. A luta pelo território tem se acirrado nos últimos
meses. No sábado (24/09), famílias foram expulsas da terra por 30 homens encapuzados e
armados, apesar de denúncias terem sido levadas à Policia Militar de Minas Gerais e à
Ouvidoria Agrária Nacional. No mês de agosto, uma das lideranças sofreu uma tentativa de
assassinato. Os quilombolas acreditam que a assinatura do decreto diminuirá os conflitos.
Postado por Comunicação CAA/NM às 1:50 PM 0 comentários

Quilombolas de Brejo dos Crioulos se acorrentam no Palácio do Planalto
Três quilombolas de Brejo dos Crioulos estão, neste momento, acorrentados em frente do Palácio do
Planalto. Junto a eles, permanecem acampados 100 quilombolas, que exigem da presidente Dilma Roussef,
a assinatura do decreto de desapropriação do seu território. Há mais de 12 anos, os quilombolas esperam a
titularização de suas terras e tem enfrentado uma série de agressões durante esse tempo. Hoje a tarde, as
14h30 horas, os quilombolas participam de Audiência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara de Deputados, plenário nove, onde serão debatidos os conflitos agrários e comunidades
quilombolas.

A morosidade dos órgãos competentes na resolução do impasse tem sido responsável pelo aumento dos
conflitos no território, o que tem exposto as famílias às milícias armadas. Várias denúncias já foram feitas,
mas não resultaram numa resposta efetiva que coloque em segurança a comunidade. Uma das lideranças
quilombolas sofreu tentativa de assassinato, no mês de agosto. Recentemente, no sábado (24/09/2011), as
famílias foram despejadas sem ordem judicial, por pistoleiros fortemente armados, apesar das denúncias
levadas à Polícia Militar de Minas Gerais e a Ouvidoria Agrária Nacional.

Os Quilombolas de Brejo dos Crioulos acreditam que só a assinatura do decreto de desapropriação poderá
aliviar as tensões dos conflitos. As famílias temem que vidas quilombolas sejam ceifadas pela violência do
latifúndio e pela morosidade do Governo Federal.

A Comunidade também conta com o apoio de lideranças do Movimento Quilombola do Maranhão que
estão participando desta mobilização.
Decreto 4887/2003
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Outra preocupação das famílias quilombolas diz respeito às ameaças que o Decreto 4887/2003 (que
regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos) tem sofrido. O dispositivo, que
significou um avanço para o processo de titularização das terras de comunidades quilombolas, tem sido
ameaçado por Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 3239), impetrada pelo partido DEMOCRATAS
(DEM) e pelo Projeto de Decreto Legislativo (PDL 44/07), do deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), que
susta os efeitos do Decreto 4.4887/03.

Para protestar contra essas medidas, os quilombolas também participarão de Audiência Pública da
Comissão de Seguridade Social e Família, que acontecerá amanhã (29), as 9h30 horas. O debate será sobre
a ADIN 3239 e sobre a desapropriação de terras para comunidades quilombolas. Representantes
quilombolas de todo o país participarão das duas audiências.

Os manifestantes temem que se aprovadas, tanto a ação quanto o projeto de lei possam significar um recuo
nas conquistas dos territórios e contribuam ainda mais para a violência no campo. Dados recentes do
Caderno de Conflitos, lançado esse ano pela Comissão Pastoral da Terra confirmam: dos 638 conflitos de
terra em 2010, mais da metade refere-se a posseiros (antigos donos de pequenas áreas sem títulos da
propriedade) e a povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, extrativistas, fundos de
pasto etc. Contra eles foram 57% das violências no ano.

Sobre a Comunidade Brejo dos Crioulos

A Comunidade de Brejo dos Crioulos, localizada no Norte de Minas Gerais, tem 512 famílias distribuídas
em oito comunidades, e luta pela titularização do seu território há 12 anos. O Território de 17.302 ha - que
se encontra nos municípios de São João da Ponte, Varzelândia, Verdelândia – está na mão de latifundiários
da região. Ao longo desses anos, os quilombolas conseguiram que todo o processo passasse pelo INCRA
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e
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chegasse, em abril de 2011, à Casa Civil. Desde então o processo se arrasta à espera da assinatura do
decreto de desapropriação da Presidência da República.

Postado por Comunicação CAA/NM às 1:47 PM 0 comentários
Marcadores: ato em brasília, titularização do territorio

A semana em imagens (23/01 a 27/01)
Ministério da Saúde anuncia medidas para melhorar a gestão dos hospitais federais do RJ
No Forum Social, presidenta Dilma afirma que Rio + 20 vai discutir novo modelo de
desenvolvimento
Presidenta Dilma manifesta solidariedade às vítimas de desabamento no Rio
União assina acordo para pagamento de dívida com a companhia de energia elétrica do RS
Quinta-feira, 29 de setembro de 2011 às 19:05

Presidenta assina decreto que beneficiará
500 famílias do quilombo Brejo dos
Crioulos
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Presidenta Dilma Rousseff recebe reresentantes do quilombo Brejo dos Crioulos e assina
decreto que beneficiará 500 famílias. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR
A presidenta Dilma Rousseff assinou, nesta quinta-feira (29/9), decreto que permitirá, para
fins de interesse social, desapropriações de imóveis rurais abrangidos pelo território do
quilombo Brejo dos Crioulos, situado nos municípios de São João da Ponte, Varzelandia e
Verdelândia, em Minas Gerais. Com as desapropriações, as famílias quilombolas receberão a
posse das terras. O decreto foi assinado nesta tarde no Palácio do Planalto, na presença de
representantes dos quilombolas e do ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho.
“É com muito prazer que eu assino, pois é um ato de justiça com vocês. Espero que essa
assinatura contribua para uma vida melhor para todos vocês”, afirmou a presidenta Dilma.
Segundo o texto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) fica
responsável por promover e autorizar as desapropriações, além de apurar administrativamente
e examinar a situação dos imóveis objetos da ação. O decreto abrange apenas propriedades
rurais particulares, excluindo-se as áreas públicas, ocupadas irregularmente.
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“As terras que forem públicas ou griladas naturalmente não receberão indenização, a não ser
as terras reconhecidamente privadas, que são particulares”, afirmou o ministro Gilberto
Carvalho, que recebeu um grupo de quilombolas após o encontro com a Presidenta para
explicar o texto aprovado.
O território previsto no decreto abrange uma área de 17.302 hectares, onde residem cerca de
500 famílias remanescentes de quilombos. A norma entra em vigor a partir desta sexta-feira
(30/9), data em que será publicada no Diário Oficial da União, e terá validade de dois anos.
Antiga reivindicação – O quilombola João Pinheiro de Abreu, líder comunitário em Brejo
dos Crioulos, salientou que o decreto é o atendimento a uma antiga luta da comunidade. Ele
afirmou que a assinatura é uma conquista para a população, que a partir de agora irá
“monitorar e cobrar” a sua execução.
“Tenho que dizer para os meus companheiros nunca desistirem da luta, porque a gente tem
um governo sério. Vamos levar daqui uma resposta boa ao nosso povo”, declarou.
Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=14571
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